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 َّ:مةمقد َّ

كأركع  ،العربٌية في أبيى معانيياإٌنما ىك بحث في الحضارة  ،حك العربيٌ إٌف البحث في النٌ     
تطٌكرت ىذه المبلحظات لتصبح  ة،بإبداء مبلحظات كصفيٌ  حك العربيٌ صٌكرىا. فبدأ درس النٌ 

. ككانت ليذه حكمٌ حميؿ النٌ كالتٌ  ،أليؼالتٌ  دى د  عى الي تى ة، كبالتٌ حكيٌ كتعٌددت االٌتجاىات النٌ  ،فاتؤل  مي 
 حاليؿ األثر البالغ، كمف بينيا )الكتاب( لصاحبو )أبك بشر عمرك بف عثماف سيبكيو(.الميؤل فات كالتٌ 

ف كصؿ إلينا في دك  كمي  ،ة ليذا المؤل ؼ في ككنو أٌكؿ أثر متكامؿ مكتكبتتحٌدد القيمة العمميٌ     
ة ًكفؽ مقاييس عصره تحريا دقيقا. فممكتاب انة العمميٌ األمصاحبو  فيو ؛ بحيث تحرلحك العربيٌ النٌ 

في البحث  (سيبكيو)طريقة  إفٌ  رؼ عنيا أك التقميؿ مف شأنيا؛ إذة ال يمكف غٌض الطٌ قيمة عمميٌ 
 ةة ذات الميزة الخاصٌ كالب الٌمغكيٌ حك فيذا الكتاب يجمع القتختمؼ عف جميع الباحثيف في النٌ 
، كما أٌف ة عمى االستعماؿ الكارد عمى ألسنة العربة المبنيٌ يٌ فيعرضيا مف خبلؿ النماذج الٌمغك 

ٌنما يدرسيا مف النٌ سيبكيو في كتابو يعتمد عمى تحميؿ األساليب ال مف ناحية التٌ  احية قعيد فحسب، كا 
لككنو  ٌنؾ أماـ كتاب ببلغة ال كتاب نحكأك ة فأحيانا كأنت تتصٌفح ىذا الكتاب، تحٌس كقيٌ ة الذٌ البيانيٌ 
  بالمسكككات الٌمغكٌية.حافبل 

ييقاؿ إٌف الٌمغة تيقاس أحيانا بما تمتمكو مف مسكككات، أك صٌيغ لغكية يتناقميا المييتٌمكف بالٌمغة    
تيا الكتب النى  كى ة حكيٌ جيبل فجيبل، شفييا أك كتابيا. فمغتنا تزخر بالعديد مف ىذه المسكككات التي حى

فيَّ( ةَّالمسكوكاتَّالّمغويَّّ: ػػػت مكضكع بحثي بلذلؾ كسمكبالخصكص )كتاب سيبكيو(  ،القديمة
 -دراسةَّتداوليةََّّ-َّ)كتابَّسيبويو

َّيمي:َّحديدَّماومنَّجممةَّاألسبابَّالتيَّدفعتنيَّالختيارَّىذاَّالموضوعَّبالتَّّ

مف بديييات األسباب التي دفعتني الختيار المكضكع ىك اقتراح أستاذم الفاضؿ، كتشجيعو  * 
 ؛لي
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 ة حضيريٌ ؛ كذلؾ أياـ السنة التٌ رة كاعية نكعا ما باألستاذ المشرؼاقتراف معرفتي لمكتاب بصك  * 
ؽ في كبالخصكص التعمٌ  ،لمماجستير، كالتي أثارت الفضكؿ في نفسي لمعرفة المزيد عف الكتاب

 لكتاب؛ا لممسكككات الكاردة في داكليٌ التٌ  ـ البعد الببلغيٌ في

ة العرب لمعاصرة، كتؤٌكد فكرة مفادىا أسبقيٌ ديد بالبحكث التي تزاكج بيف األصالة كاكلكعي الشٌ  *  
 ؛ة، ميتمثِّمة في ذلؾ تكٌجيات شيخي المعرفيٌ سانيٌ المٌ  رس الٌمغكمٌ إلى الدٌ 

 قعيد الٌمغكمٌ كمدل تفعيمو في التٌ  ،ة التي تيعنى بقضايا المعنىحكيٌ راسات النٌ غؼ الكبير بالدٌ * الشٌ   
 ة الحديثة؛راسات الٌمغكيٌ ، كالدٌ القديـ حكمٌ راث النٌ مة بيف التٌ كذلؾ في إطار ربط الصٌ 

ىذا مف جية، كمف  حكمٌ رس النٌ ؼ في الدٌ ما أيلِّ  راسة؛ ألٌنيا تخٌص أىـٌ ة الدٌ ديد بأىميٌ إيماني الشٌ  *  
إذ  ةتفاء الكتاب بالمسكككات الٌمغكيٌ ة مف خبلؿ احداكليٌ راسة التٌ جية أخرل ككف سيبكيو زاكج بيف الدٌ 

 ة؛حكيٌ فات النٌ ؤل  حميؿ في المي التٌ الكجو مف كقٌمما نجد ىذا  ،اطب في تحميموخبطرفي دكرة التٌ  ـٌ اىت

المسكككات التي مف خبلؿ تحميؿ  داكليٌ كالتٌ  الٌمغكمٌ  في الكشؼ عف فكر سيبكيو سياـاإل *  
 أكردىا في الكتاب؛

ثراء ة( كمحاكلة ت)ظاىرة األفعاؿ الكبلميٌ  جديدم في البحث الٌمغكمٌ تحميؿ الجيد التٌ  *   أصيمو كا 
 م بذلو أسبلفنا؛ة بمزاكجتيا بالجيد الذؤية الغربيٌ الرٌ 

 ؛ةة كتداكليٌ ٌجيات إجرائيٌ كأفكار ذات تك  ،راث العربي عمى مباحثإثبات احتكاء التٌ  *  

لرصد الفكارؽ  مقابؿ الطرح الغربيٌ  رح العربيٌ * السعي إلى الكقكؼ عمى خصكصيات الطٌ   
 راث.ة عمى التٌ ظرية الغربيٌ قاط معالـ النٌ المكجكدة، كلـ تكف الغاية إس

َّأىميةَّالبحث:َّ

داكلي لدل تكمف أىمية ىذا البحث في ككنو محاكلة لقراءة التراث كفؽ ما يعرؼ بالمنيج التٌ       
ي بيف فاعؿ الحسٌ الغرب الذم يتمٌيز عف غيره مف الدراسات بالبعد اإلجرائي كالتطبيؽ العممي، كالتٌ 

، كتكجييو إلى إرساء قكاعد حضارية متينة يكض بالفكر اإلنسانيٌ لفائدة، كالنٌ المتخاطبيف لتحقيؽ ا
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اريخ ة، كنقؿ إرثيا مف حٌيز التٌ ظرية الٌمسانية العربيٌ ال تزكؿ بزكاؿ األفراد؛ فيك يسعى إلى ربط النٌ 
ة الٌمسانيٌ ة ظريٌ كاصؿ بيف النٌ راسة إلى إقامة أكاصر التٌ نظير الٌمساني؛ فسعت ىذه الدٌ إلى فضاءات التٌ 

داكلية الستقراء جانبا ة المعاصرة، مكًظفة في ذلؾ األدكات اإلجرائية لمتٌ داكليٌ راسات التٌ ة، كالدٌ العربيٌ 
كمف (. الكتاب)حك كتطبيقيا بالخصكص عمى بحر النٌ راث العربي، كمقاربة مفاىيمو، مٌيما في التٌ 

استخبلص بعض المبلحظات التي  أىداؼ ىذا البحث ىك إعادة قراءة كتاب سيبكيو، كمحاكلة أىـٌ 
داكلي لمتعابير المسكككة في كتاب سيبكيو، كما أٌف ىذه المبلحظات يمكف أف تثبت البعد التٌ 

تساعدنا عمى فيـ ىذا المنيج الغربي الحديث، ليظؿ االٌتصاؿ الكثيؽ بمغتنا العربية كقيمتيا 
َّة. ة كالبيانيٌ عبيريٌ التٌ 

َّإشكاليةَّالبحث:

صابة  ،فظسـ بإيجاز المٌ ؿ أٌف المسكككات في مفيكميا العاـ مف الصٌيغ التي تتٌ مف المتداك         كا 
ة. لكٌننا كبنيتيا األسمكبيٌ  ،ةذات صياغة ثابتة، كىي شبيية باألمثاؿ في كظيفتيا الجماليٌ المعنى 

ٌنما ىي كائنة ككثيرة الكركد في  نجيؿ أٌف المسكككات ال تقتصر عمى الجانب األدبيٌ  فحسب، كا 
ذا ما يجيمو كى ،لباحث معٌيف حكية، كمف خبلليا يمكننا أف نستٌشؼ الفكر الٌمغكمٌ مؤل فات النٌ ال

 الكثير مٌنا.

ةَّالواردةَّفيَّكيفَّعّبرتَّالمسكوكاتَّالّمغويَّّالي: حك التٌ كمف ىنا تتجمى إشكالية البحث عمى النٌ  
َّلسيبويو؟َّداوليَّّالتََّّّحويَّّ)الكتاب(َّعمىَّالفكرَّالنَّّ

 الفرضيات:

َّ: كفٌند بعضا آخر كىي ،ياالبحث بعضى  مساري  ا مف فرضيات أثبتى نطمقنا

عمى أٌنيا تراكيب لغكية أبانت عمى اىتماـ سيبكيو  (ةالمسكككات الٌمغكيٌ ) * أاٌل يمكف أف نعدٌ    
فىي الخطاب )المتكٌمـ كالمخاطىب( في تحميبلتو؟  البالغ بطىرى

 حك كعمـ المعاني؟، كالصمة الكشيجة بيف النٌ ةداكلية العربيٌ * أليست بحكث سيبكيو تؤٌكد التٌ    
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كالغايات التكاصمية التي يسعى  ،التي ىي بنى تركيبية األغراضى ( المسكككات)* ألـ تعكس    
 ؟المتكٌمـ إلى تحقيقيا

في ركاية الٌمغة عف أستاذه، كعف منيج سيبكيو الذم اعتمده  فع( المسكككات)* ألـ تعٌبر    
 ؼ باختبلؼ مكقؼ سيبكيو مف الركايات التي أكردىا؟لغكييف آخريف، كىؿ تختم

َّالبحث:  المدٌكنة الذم يتماشى مع طبيعة داكليٌ إٌف مكضكع البحث يتكئ عمى المنيج التٌ َّمنيج
َّجكانبو.مختمؼ  ؛ لما لو مف قدرة عمى إضاءةماالمكضكع كمتطمباتيك 

ََّّخطةَّالبحث:

در اقٌتضت طبيعة البحث أف يأتي ف      الخطكط فييا  تي ت بمقدمة عرضي ثبلثة فصكؿ، صي
ََّّ.العريضة لمبحث

فيو إلى تقديـ المدٌكنة مف حيث  تي تطٌرقَّفيَّكتابَّسيبويوةَّسكوكاتَّالّمغويَّّوَّالمتعنوََّّّولالفصلَّاألَّ
إلى أىـٌ إشارات القدامى إلى التعابير  تي ص، كاألنكاع كاألىمية، ثـٌ تعرضالماىية كالخصائ

كالمثؿ بالتعريؼ حتى يتأتى لنا  ،تناكلت المتبلزمات لؾ، كبعد ذالمسكككة التي تضٌمنتيا كتبيـ
ة داكليٌ التمييز بيف المسكككات كالمتبلزمات كاألمثاؿ. كبعد ذلؾ عالجت أىـٌ مبحث كمفيـك في التٌ 

كالذم عمى أساسو  (سيبكيو)الذم عيرؼ عف  (سياؽ الحاؿ)كبخاصة  ،الذم تمٌثؿ في الٌسياؽ
 َّ .تضٌمنيا الكتابة التي الٌمغكيٌ  صٌنفتي المسكككات

َّا َّوالعربّيةَّتوعنوََّّلثانيالفصل َّالغربّية َّالدراسات َّفي َّالكالم َّأفعال تطرقت فيو إلى أىـٌ َّنظرية
َّثـٌ  ة، بعد ذلؾ قٌدمت المفاىيـ األساس التي يقـك عمييا الٌدرس الٌتداكليٌ داكليٌ المفاىيـ التي قيدِّمت لمتٌ 

الكبلـ  إلى نظرية أفعاؿ تي كفيو تطٌرق ؛ةكالعربيٌ ة نظرية أفعاؿ الكبلـ في الدراسات الغربيٌ  تتناكل
ـٌ أتبع(أكستيف)عند  في ىذا  تي كأخيرا تناكل (سيرؿ)ند تمميذه ة عذلؾ بنظرية األفعاؿ الكبلميٌ  تي ، ث

 في األٌكؿ إلى تي بدكره تفٌرع إلى عنصريف؛ تعٌرض الفصؿ نظرية أفعاؿ الكبلـ عند العرب الذم
 ة.إلى تقسيمات العرب لؤلفعاؿ الكبلميٌ  تي في الثاني تعٌرض، أٌما لعربيٌ راث اداكلية في التٌ مبلمح التٌ 
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َّعنوَّ َّالثالث َّتالفصل َّمسو َّ كوكات َّسيبويو َّالكتاب َّمنظور َّالتداوليةمن  أىـٌ  فيو تي طٌبق مباحث
تمزاـ كالتي تمٌثمت في: اإلشاريات، االس (سيبكيو)عمى مسكككات  داكليةة لمتٌ يٌ ئاألدكات اإلجرا
درست كصٌنفت ك  أحصيت الذم فيو ةكأخيرا األفعاؿ الكبلميٌ  ،المقاصد ض المسبؽ،الحكارم، االفترا

 .)سيرؿ( اتىذه المسكككات حسب تصنيف

َّالدراساتَّالسابقة:َّ

كدراسة النصكص  ،ةخاصٌ  راسةدٌ الكتاب سيبكيو ب أٌكؿ مف يتناكؿ يىذا المقاـ أٌنن ٌدعي فيأال     
 ذكر منيا: أىذا،  يناؾ دراسات سابقة لبحث؛ بؿ ىةة عامٌ ة بمنظكر التداكليٌ راثيٌ التٌ 

الدكتكراه في مقدمة لنيؿ شيادة أطركحة قدير في كتاب سيبكيو لمخمكؼ بف لعبلـ، ظاىرة التٌ  -1   
 ؛2005 -2004الجزائر: 

نة في القكؿ بيف الفكر المعاصر، كالتراث العربي لمسعكد صحراكم المتضمٌ  األفعاؿ -2   
 ؛2004-2003الدكتكراه في باتنة: ة أطركحة مقدمة لنيؿ شياد

                                                          كر في مجمة المبرز، العدد الثاني؛ة في كتاب سيبكيو لمحاج صالح، مقاؿ منشالجممة العربيٌ  -3   
في جامعة  ياتالخطاب تمثيؿ لمعالـ لعمر بمخير، رسالة مقٌدمة لنيؿ شيادة الماجستير في الٌمغك 

 ؛1997-1996الجزائر: 

نيؿ ل ـقد  مي بحث ة في كتاب سيبكيو لفريدة بف فضة، داكليٌ ة كمقاصدىا التٌ التراكيب العدكليٌ  -4   
 شيادة الماجستير في تيزم كزك؛

بحث ة عند سيبكيو مف خبلؿ النظرية الخميمية الحديثة لزاىية سالـ، حكيٌ دراسة الجممة النٌ  -5   
 دة الماجستير في تيزم كزك.لنيؿ شيا ـمقدٌ 

تكاجيو، كمف مف صعكبات كعقبات  البحث العمميٌ مف المتداكؿ أٌنو ال بٌد لسالؾ  أىمَّالصعوبات:
 في إنجاز ىذا البحث: يأىـٌ تمؾ التي صادفتن
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قٌمة المصادر كالمراجع التي تتناكؿ دراسة المسكككات الٌمغكية المتضم نة في المؤل فات الٌمغكية  *   
كتب مستقمة تتناكؿ مكضكع  أعثر عمى فمـ ،ةخاصٌ  كتاب سيبكيوفي ك  ة،ديمة عامٌ الق
مثؿ: المتبلزمات  إاٌل ما تضمنتو بعض الكتب مف أفكار عنيا بمصطمحات مغايرة (المسكككات)

فمـ  ،كفي عدد ضئيؿ مف الصفحات ... إلخ،، التعابير الٌسياقٌيةعابير االصطبلحٌية، التٌ الٌمغكية
، باإلضافة إلى ككف كرة مستفيضة تمٌكنني مف اإلحاطة بالمكضكع إحاطة شاممةتتناكليا بص

نني مف تكسيع دراستيا حسب كتاب لـ تكف متنكعة مختمفة بالقدر الذم يمكٌ )المسكككات( في ال
                       ؛يفات سيرؿتصن

 كلس الٌمغة عمى أكثر مف مستكمٌرد ذلؾ أٌنيا تدر  ،ةداكليٌ * صعكبة اإللماـ بكٌؿ ما كيتب عف التٌ   
 تشعب مسالكو؛ك  ،سكاء المقامي منو أك المقالي، مٌما أدل إلى شساعة المكضكع

تبت بيا تمؾ الٌمغة التي كي  ة بآليات معاصرة، كصعكبة استيعابراثيٌ الكتب التٌ * صعكبة استنطاؽ   
ف النخبة التي ال زالت غيُّكرة عمى قميمة مالفئة اللككننا أٌمة ال تقرأ إاٌل  ؛فات، كبخاصة الكتابالمؤل  

    تعبير األستاذ المشرؼ؛ كأجدادىا عمى حدٌ  ،إرث آبائيا

ة كع مف البحكث الغربيٌ عكبات التي قد تكاجو أٌم باحث مبتدئ في تناكلو ىذا النٌ * كمف أكثر الصٌ   
 المصطمحات المتداخمة كالمتعٌددة. الحديثة ىك ىذه

صالحَّ الدكتورَّاألستاذَّالمشرفَّاألستاذناء إلى كعظيـ الثٌ  ،الشكركفي الختاـ أتكٌجو بخالص      
يمانا بأياديو السابغة عمى رعاية ىذا البحث، كتقكيـ نقائصو. بمعيد  اعترافا بفضمو كتشجيعو لي، كا 

كاإلحاطة كلك بجزء مف  ،المكلى عٌز كجٌؿ أٌني قد كفقت في استيفاء ىذا العمؿكأرجك مف      
، كأىمىمي قد أيفدت كاستفدت، كأسأؿ اهلل أف يميمني الٌسداد في القكؿ كالفكر الصكرة الكاممة لو

 كالعمؿ، كىك حسبي كنعـ الككيؿ.

 

 



َّ

َّ

َّ

َّ

َّّولالفصلَّاألَّ

في كتاب ة المسكككات الٌمغكيٌ 
 سيبكيو
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كالتي تمٌثؿ  ،صكصتستحكذ عمى حٌيز كبير مف النٌ  راكيبة جممة مف التٌ تكجد في الٌمغة العربيٌ   
فمغتنا تزخر  ،ةؼ بالمسكككات الٌمغكيٌ كىي ما يعرٌ ة األسد مف مجمكع تراكيب الجمؿ العربٌية، حصٌ 

عابير المسكككة المكركثة منذ العصر الجاىمي التي استخدميا العرب في لغة الحياة بالعديد مف التٌ 
سكاء. كقد جرت عراء، قديما كحديثا عمى حد الشٌ اب كالخاطب، كما استخدميا الكتٌ ة لغة التٌ اليكميٌ 

ف لـ تكف أمثاال بالمعنى القياسي ،عابير في سيركرتياىذه التٌ  فكثر  ؛كذيكعيا مجرل األمثاؿ؛ كا 
إٌف  ؛ إذة أٌيما ذيكعة كالخاصٌ بيف العامٌ  نثرا كنظما، كذاع استعماليا راث العربيٌ كركدىا في التٌ 

 في جٌؿ أساليب أقكاليـميا العرب المسكككات ضرب مف ضركب الفصاحة كجكامع الكٌمـ، استخد
لممكاقؼ المختمفة في  اكاعتبركىا مف أجٌؿ الكبلـ كأنبمو، لقمة ألفاظيا ككثرة معانييا، كمناسبتي

الغرض  اغ بي، يبمٌ ازيد الكبلـ ركعة أثناء الخطاب، كعبلمة عمى فصاحة صاحبيت يالحياة، كى
كبلمنا الذم نعٌبر مف خبللو عف  تمٌثؿ المسكككات الٌمغكٌية جزءا مفف المطمكب في إيجاز كسيكلة.

إٌنيا باإلضافة إلى األمثاؿ اجتماعٌي. ك  كالحاالت في كنؼ جٌك أدبيٌ  ،سيسكاألحا ،مختمؼ المشاعر
راث ة منيا تمؾ التي تعتمد التٌ لمشعكب خاصٌ بامتياز يتجمى فييا اإلرث الٌمغكٌم  ج اجتماعيٌ منتك 
عابير المسكككة في ٌم. كلكف بالرغـ مف أىمٌية ىذه التٌ كعنكانا لذخرىا الٌمغك  ،فكٌم رمزا ألصالتياالشٌ 
راسات الٌمغكٌية إاٌل أٌنيا لـ تأخذ نصيبا الئقا مف البحث كاالىتماـ، فقد بقيت عمى ىامش الٌمغة الدٌ 

مٌدة طكيمة مف الزمف، فكاف االىتماـ منٌصبا عمى سٌف القكاعد التي تخٌص الٌمغة المكتكبة 
قميدٌية عمى في النظريات التٌ اسات ر كبيرا مف الد اسات الٌنحكٌية نصيبالصحيحة. كقد أخذت الٌدرا

، فبقيت التعابير المسكككة ميممة باعتبارىا جزءا مف الكبلـ المنطكؽ، ىذا حساب الٌدراسات األخرل
ة لـ تكف كتداكليٌ  ،كداللٌية ،ألٌف دراستيا تستمـز كجكد نظريات اجتماعٌية ؛مف جية، كمف جية أخرل

اىتماميـ ليذا  ماـ. كلـ يكًؿ الٌمغكٌيكف القدامىآنذاؾ، لذلؾ فقد أخذت حٌيزا ضٌيقا مف االىتمكجكدة 
ما ندر. كما أٌف الباحثيف المعاصريف لـ يككنكا أكثر اىتماما مف سابقييـ  عبيرات إاٌل فيكع مف التٌ النٌ 

انصرفت عنايتيـ إلى  فماـ عدد قميؿ مف الباحثيإاٌل باىت عبيرات كدراستيا؛ فمـ تحظبرصد ىذه التٌ 
 راث.الٌتعابير القديمة المرصكدة في ثنايا كتب التٌ 
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 تعريفَّالمسكوكات:َّ-1َّ-1َََََّّّّّ

ـي، كالٌسكىةي: حديدة قد كتب عمييا الدراىـ كىي » يقكؿ ابف منظكر: ََّّلغة:َّ-أَّ مى : الص  كأصؿ الس كىؾي
ى عف كىٍسًر ًسك ة المسمميف الجائزة المنقكشة. كفي الحديث عف النبٌي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ: أٌنو ني

ـ  المضركبيف، سمي كٌؿ منيما ًسك ة ألٌنو طبع  بينيـ إاٌل مف بأس؛ أراد بالس كىة الدينارى كالًدٍرىى
ذا ربطنا المعنى الٌمغكم األصؿ لمكممة، كما تعنيو لكجدنا  1«بالحديدة الميعمِّمة لو، كيقاؿ لو الس ؾي  كا 

بشكميا كال تتغير  الدراىـ المطبكعة بالحديدة التي تثبت في الٌمساف العربيٌ أٌف المسكككات شبيية ب
َّة.فيي ثكابت لغكيٌ 

عٌدة تسميات أخرل مثؿ: المتبلزمات  (المسكككات)ى يطمؽ بعض الباحثيف عم اصطالحا:َّ-بَّ
رتباطا كثيقا ة؛ ألٌنيا ترتبط ايٌ الٌسياقعابير المتكاردات أك الثكابت أك التٌ أك  ة، المتصاحباتالٌمغكيٌ 

 .الٌمغكمٌ  الٌسياؽب

كىناؾ مف أصحاب ىذه النظرية  »في قكلو:  (الرصؼ أك النظـ)يسمييا أحمد عمر مختار بػػػػػػػ ك 
. كعمى الرغـ مف اعتبار ىذا الرأم (الرصؼ)كتكافؽ الكقكع أك  ،الٌمغكمٌ  الٌسياؽمف رٌكز عمى 
 Collocational Theory2نظرية مستقمة أك تطكرا عنو فيناؾ مف عٌده  الٌسياؽامتدادا لنظرية 

؛ لككنيا مجمكعة مف الكممات تميؿ إلى االرتباط (ةيٌ الٌسياقعابير التٌ )سمييا بػػػػػ كالبعض اآلخر ي
عبلء ) استخدمو الٌمغكمٌ ( ةيٌ الٌسياقابير التع)حكـ االستعماؿ، كىذا المصطمح ببعضيا البعض ب

تماـ  ) ، كأما3(راث العربيٌ التعبير االصطبلحي في التٌ المثؿ ك )في مقاؿ عنكنو بػػػػػػ  (لحمزاكما
ف خمسة مصطمحات لمتعبير ع )تماـ حساف( كما استخدـ 4التكارد المفظي ػػػفيسمييا ب (حساف

كالعبارة كالصٌيغ المسكككة، المسككؾ، عبير التٌ المسككؾ، ركيب المسككؾ( كىي: التٌ مفيـك )
ت الثابتة عبيرابالمصطمحات الثبلثة األكلى التٌ  (ماـ حسافت)ة، كالعبارة الشائعة، كيقصد المعياريٌ 

 ٌية كالتينئةكاالستقباؿ كالتح ،كالتعبيراف األخيراف كصؼ بيما عبارات الكداع التي ال تتغٌير صكرتيا
                                                           

مادة )سكك(. ،01ابن منظور، لسان العرب، المجلد:  - 1  

.74ص  عالـ الكتب، دار، 1985 :القاىرة .1ط  أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، - 2  
                                                                                1www. Saaid.netصعبلء الحمزاكم "المثؿ كالتعبير االصطبلحي في التراث العربي"  - 3
.216ص  ة،، دار الثقاف1994المغرب:  .ة معناىا كمبناىاتماـ حساف، الٌمغة العربيٌ  -  4  
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ثبات لفظتيف أك » فيا عمى أٌنيا: الذم يعرٌ  (حسف غزالة)باإلضافة إلى  1كالتعجب كالرجاء، كالترٌحـ
شكؿ متكٌرر في االستعماؿ كصحبتيما كتعٌمقيما بعضيما بعضا حيف كركدىا ب أكثر كدكاميما

نمط » بأٌنيا:  (كفاء كامؿ فايد)كتعٌرفيا  2«بحيث ال يصٌح استبداؿ إحداىا بمفظة أخرل  الٌمغكمٌ 
يخٌتص بمغة بعينيا، كيتكٌكف مف كممة أك أكثر، كال يٌتضح معناه الكمٌي مف  عبيراتثابت مف التٌ 
كاستعارت سيزا قاسـ مصطمح التراكيب المسكككة كعٌرفتيا  3«اني الكممات المكٌكنة لو تجميع مع

 cliché 4بأٌنيا بنيات لغكٌية ثابتة ذات قكالب مستقٌرة، كيطمؽ عمييا أحيانا اسـ الكميشو 

فمف التعاريؼ يٌتضح لنا أٌف المسكككات ظاىرة تجعؿ لفظتيف أك أكثر متبلصقتيف متضامتيف 
كالتي يأتي تكرارىا مف خبلؿ  ،كىي تكرار معتاد لمجمكعة مف الكممات ،شكؿ دائـمجتمعتيف ب

شيكع االستخداـ إلى درجة أٌنو إذا ذكرت المفظة األكلى تنبئنا بمجيء المفظة الثانية بالسميقة بسبب 
 (خرير)ي الذىف؛ فحيف نتمفظ بكممة كثرة استعمالنا إياىا حٌتى أصبحت بمثابة صكرة منطبعة ف

  .(ماء)ىي ممة التي تتبادر إلى ذىننا فالك

كبعد ىذه اإلطبللة عمى التعريفات التي قٌدميا عمماء الٌمغة يمكننا أف نستنبط أربع سمات تحٌدد 
 :5مفيـك المسكككات كىي

أم إٌنيا ال تخضع ألم نكع مف أنكاع التغيير مثؿ االستبداؿ  ؛ةإٌنيا كحدة داللٌية بنيكٌية مترابط -1
التقديـ أك التأخير؛ ألٌف ىذا يؤدم إلى تحطيـ المعنى تماما كمف أمثمة ذلؾ: عمى  أك الحذؼ، أك

 بكٌؿ سركر، فميس في مقدكرنا القكؿ: في العيف كالرأس أك عمى الرأس كالعيف؛ :العيف كالرأس؛ أمٍ 

                                                           

.23ص  عبلء الحمزاكم "المثؿ كالتعبير االصطبلحي في التراث العربي" - 1
  

.1، دار العمـ لممبلييف، ص 2004. بيركت: 1حسف غزالة، مقاالت في الترجمة كاألسمكبية، ط -  2  
3

: دس، ص دمشؽ .4، ج78" المجمد:  كفاء كامؿ فايد " بعض صٌكر التعبيرات االصطبلحٌية في العربٌية المعاصرة -
897.  

  4 .23ص عبلء الحمزاكم "المثؿ كالتعبير االصطبلحي في التراث العربي"  -
. 2محمد عفيؼ الديف دمياطي " التعبيرات االصطبلحٌية: مفيكميا، كدكافعيا، كمصادرىا، كأنماطيا الٌتركيبٌية" ص - 5

lughaarabiyyah.blogspot.com  
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 فات مثؿ: ابف الحرب، طكيؿ الٌمساإٌنيا تترٌكب مف كممتيف أك أكثر كفي الٌمغة العربٌية تعبير  -2
 ؛طرؽ كٌؿ األبكابؿ: رحب الفناء، بعيد الغكر، كالتي تتركب مف أكثر مف كممتيف مث

تحٌكؿ معنى المسكككات مف المعنى الحرفي أك المعجمي إلى المعنى االصطبلحي المستمىد  -3
مف اتٌفاؽ الجماعة الٌمغكٌية، كىي عمى ىذا مرتبطة ارتباطا كثيقا بثقافة أىؿ الٌمغة. كيصعب فيـ 

 ة؛ا عند سماعيا لممرة األكلى لغير الناطقيف بتمؾ الٌمغة خاصٌ معناى

كىي عبارة  ف طريؽ األسمكب البياني، مثاؿ ذلؾ عبارة: )فبلف كثير الرماد(يتحٌصؿ معناىا ع -4
بمعنى  ؛ؼ، كمثؿ قكليـ عمى سبيؿ االستعارة شٌمرت الحرب عمى ساقياقاؿ في رجؿ كريـ مضٌياتي 

بمعنى ىك عمى استعداد لو، كمثؿ  ؛فبلف عمى جناح سفر :يؿ التشبيو، كمثؿ قكليـ عمى سباشتٌدت
 أم عاد خائبا. ؛قكليـ عمى األلفاظ المرٌكبة الجارية مجرل المثؿ: رجع فبلف بخفي حنيف

ة(: في كتابو )في بيداغكجية الٌمغة العربيٌ  (عباس الصكرم)يا بالمسكككات يقكؿ كعف سبب تسميت
ركيب المعركفة في ة، كبناؤىا ال يعتمد عمى قكانيف التٌ يات تداكليٌ فيي إذف تعابير تشٌكمت لغا» 

ألٌنيا جامدة عمى صكرة كاحدة... كبما أٌنيا بناء تركيبي فصكرة جمكدىا تختمؼ  ؛الجمؿ العادية
ؾ أطمؽ عمييا مصطمح عٌما ألفناه مف عدـ اشتقاؽ األلفاظ المفردة كاالسـ كالحرؼ كالفعؿ. لذل

ة مثبل عف ظاىرة الجمكد التي تمٌيز المفردات غير ز ظاىرة المسكككيٌ لتميي (تعبير مسككؾ)
المسككؾ قد ال يككف دائما كالتعبير  التي تعني المفردات غير المعربة المشتقة أك ظاىرة البناء

ثـٌ تكقؼ عف التحٌكؿ ليستقر في  أصـ كاف ال محالة قاببل لئلنتاج فيك قبؿ أف يصبح مسكككا
فيذا القكؿ مٌيز لنا بيف المسككؾ كالجمكد؛ فاألٌكؿ يأتي نعتا  1«سكككاصكرة كاحدة. كأصبح م

 أما الثاني فيأتي صفة لممفردات غير المشتقة. بلمتعابير كالتراكي

رابط المعتاد لكممة ما في لغة بكممات أخرل معٌينة في جمؿ تمؾ الٌمغة، كىي التٌ  (المسكككات) تمٌثؿ
يتحٌدد بمصاحبتيا لكممة رجؿ  (شجاع)مة فبعض معاني كممة تمعب دكرا مٌيما في تحديد معنى الكم

                                                           
1
، مطبعة النجاح 2002الدار البيضاء:  .1العربية الرصيد المعجمي الحي، طالٌمغة عباس الصكرم، في بيداغكجية   - 

  .116الجديدة، ص 
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تكرار معتاد  (المسكككات)إٌف  ؛ إذ1تتحٌدد بمصاحبتيا لكممة شجاع (رجؿ)كبعض معاني كممة 
  لمجمكعة مف الكممات، كالتي يأتي تكرارىا مف خبلؿ شيكع االستخداـ.

إذ تفكؽ  ؛مف مكٌكنات المعجـ الحي مكٌكنا ىاما اعتبرتستعمالية كنظرا لجريانيا في المكاقؼ اال
عامؿ معيا عابير ترتبط أكثر بالمجاؿ التركيبي... فالتبالمائة... فيذه التٌ  40نسبة كجكدىا في الٌمغة 
  .2االستعماؿ أكثر مف القاعدة النحكية تكلعمى مسسيككف بالدرجة األكلى 

َّبلثة أنكاع ىي:إلى ث (أحمد عمر مختار)يقٌسميا َّأقسامَّوأنواعَّالمسكوكات:َّ-1-2

كيعٌرفيا بأٌنيا التعبيرات المكٌكنة مف تجمع مف الكممات يممؾ معاني حرفية  :Idiomالتعبيرَّ-أ
كالتعبير اإلنجميزم  (ةتحيٌ )الذم يحمؿ ضرب كفا بكؼ كمعنى غير حرفي في مثؿ التعبير العربي: 

Spill the beans  (يكشؼ)أك  (يكٌضح)التي تعني.  

التي   word Complex فيك غير الكممة المركبةَّ:Unitary complexالتركيبَّالموّحدََّّ-ب
نة مف نة مف مكرفيـ حر باإلضافة إلى مكرفيـ مٌتصؿ أك أكثر، أك المككٌ يعنى بيا الكممة المككٌ 

التركيب المكٌحد بأٌنو ما يتكٌكف مف اثنيف أك أكثر  (Nida)مكرفيميف مٌتصميف أك أكثر. كقد عٌرؼ 
ما يتكٌكف مف مجمكعة كممات يتصرؼ تجٌمعيا ككؿ بطريقة مختمفة عف  مف الصٌيغ الحرة، أك

)أناناس( فيك ليس  pine appleكمثاؿ ذلؾ:  .head wordالطبقة الداللية لمكممة الرئيسية: 
الذم ال يشير إلى مبنى، كلكف إلى  White Houseنكعا مف التفاح. كمثمو البيت األبيض: 

َّمؤسسة سياسية.

ََّّ-ت Compositeََّّالمرّكب َّالمركب َّالتعبير كىي تعبيرات  :composite expressionأو
 House boatفي   houseمرٌكبة مف كممتيف تحتفظ فييا الكممة الرئيسية بمعناىا األصمي مثؿ 

                                                           

.30، دار الكتاب الجديدة، ص2004. ليبيا: 1محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، ط محمد -  1  
  .116ص ، ة الرصيد المعجمي الحيالعربيٌ عباس الصكرم، في بيداغكجية الٌمغة  -2
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Hangar à bateaux  مستكدع لمسفف( كىي تختمؼ عف التركيبات المكٌحدة في أٌف الكممة(
  Field work1اليا الداللي مثؿ الرئيسية فييا ما تزاؿ تنتمي إلى نفس مج

كىك التقسيـ العاـ المألكؼ الذم أجمع عميو جٌؿ  ،مف ىذا التقسيـ نستكحي تقسيما آخر لممسكككات
 الٌمغكييف، كالمتمٌثؿ في:

فنحف  (جريمة)يا بكممات أخرل، مثؿ كممة كىي التي يمكف استبداؿ كمماتً َّالمسكوكاتَّالحّرة:-أ
لككنيا تتمتع بدرجة  (اقترؼ جريمة)أك  (ارتكب جريمةن )ا كأف نقكؿ كمخٌيركف في استخداميأحرار 

َّؼ في ترتيبيا.ة أخرل، ككذا التصرٌ أقؿ مف االٌتساؽ بيف مكٌكناتيا فتسمح بإدخاؿ كحدات معجميٌ 

َّالمقّيدة: -ب  اء كميا أك جزئياء سكاء أكانت صمٌ اكتسمى أيضا بالمسكككات الصمٌ َّالمسكوكات
 ىا إاٌل مف خبلؿ تضاميا مع بعضيايا إذا كانت ألفاظو ال يتحٌقؽ معناكمِّ  فالمسككؾ يككف أصـٌ 

بحيث إذا انفصمت عف بعضيا تضيع داللتيا مثؿ: حيص بيص، أىبل كسيبل، باسـ اهلل، ال إلو إاٌل 
نة لو، كأف اهلل... إلخ، كيككف المسككؾ أصـ جزئيا إذا طالتو المسكككية في أحد عناصره المككٌ 

...، كقد تطاؿ (حسف)ث ال يمكف استبداؿ الفعؿ بػػػػػ في )طاب يكمؾ( بحي (طاب)تطاؿ الفعؿ مثؿ 
فاالسـ ال يقبؿ تعكيضو بالماؿ أك العممة... كما أٌف  (ضرب األمير السكة)في  (السكة)االسـ مثؿ 

ؼ عند بحيث ال يمكف الكقك  (لقي زيد حتفو)عند قكلنا  (حتفو)الضمير في  المسكككية قد تطاؿ
فنحف  إذا ما قكرنت بالمسكككات الحٌرة أكثر تقييدا إذف فيي 2(الحتؼ)يا مف الضمير في االسـ عار 

ة بتغيير عباراتيا، كذلؾ بحكـ صرؼ في بنيتيا الٌمغكيٌ ىي، كال نستطيع التٌ  ماممزمكف باستخداميا ك
ألفاظيا ألٌف ظاىر  ؛ألفاظياال تستمد معناىا مف مجمكع »داكؿ، كاالستعماؿ المطٌرد ليا. فيي التٌ 

كىي تدخؿ في باب األمثاؿ: مثؿ قكلنا: أكؿ الدىر  3«يؤدم معنى مخالفا لمعناىا داخؿ التعبير
منو كشرب. أضؼ إلى ذلؾ قكلؾ مثبل: تشريح الجثة، فبل يمكننا تغيير ىذا التركيب كالقكؿ: فتح 

بالكحدة التي الجثة أك تقطيع الجثة. فيي بذلؾ غير قابمة لمتفكيؾ؛ بحيث تتمسؾ كؿ كحدة لغكية 

                                                           

.34 -33 أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، ص - 1  
.117عباس الصكرم، في بيداغكجية الٌمغة العربية، الرصيد المعجمي الحي، ص  -  2  
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تجاكرىا في تركيب المسكككة، كتتمتع بدرجة اٌتساؽ عالية ىذا ما جعميا ال تسمح بتغيير أك 
َّاستبداؿ في مكٌكناتيا.

ديمة؛ كأف يمكننا استخداـ مفردات ب (المسكككات)كفي ىذا النكع مف َّالمسكوكاتَّالمجازية:َّ-ج
مف دكف نار. كىي عبارات ألفنا استعماليا فيمكننا أف نقكؿ: ال يكجد دخاف  نقكؿ: ال دخاف ببل نار

المرء مناه الطيكر عمى أشكاليا تقع، كليس كٌؿ ما يت إفٌ  رغـ تمثميا في جممة طكيمة كأف نقكؿ:
ـٌ االختراع. ،ركبعد العسر يس يدركو َّالحاجة أ

غ إيجاز أك التركيبات أك الصيٌ  (المسكككات)كمف خصائص ىذه  خصائصَّالمسكوكات:َّ-1-3
صابة المعنى كحسف التشبيو، كجكدة الكتابة، كىي فظ، ك المٌ   مغمقة عمى نفسيا، كمكتممة بذاتياا 

كذات صياغة ثابتة أم ال يجكز التغيير في صياغتيا التككينية، بحذؼ أك إضافة عمى الرغـ مف 
ة كمف خصائصيا أيضا أٌنيا تشبو األمثاؿ في كظيفتيا الجماليٌ  ،ذيكعيا أساسا عمى نحك شفاىي

1َّةة التي يمكح بيا عمى المعاني تمكيحا، كلكٌنيا تختمؼ عنيا في بنيتيا األسمكبيٌ ة كاإلشاريٌ ليٌ كاالستدال

في األساس تتأٌلؼ مف كممتيف أك أكثر، كيكثر استخداميا  (المسكككات)كمعنى ىذا الكبلـ أٌف 
ابتة؛ كاستعماليا مف طرؼ المتكٌمميف، كمف خصائصيا أٌنيا كاسعة االنتشار ذات بنية شكمية ث

 بمعنى أٌننا:

ا ؛ ألٌنيا، فبل يجكز التغيير كالتقديـ كالتأخير في ألفاظي* ال يمكننا أف نغٌير في ترتيب كمماتيا    
 ؛اكداللتي ابات في تركيبيٌتسـ بالثٌ ت

 ؛اة مغايرة لمعاني ألفاظيكحدة دالليٌ  فيي حكٌية* ال يمكننا أف نغٌير بنيتيا النٌ     

 بدؿ كممة بأخرل؛* ال يمكننا أف نست    

 * ال يمكننا حذؼ كممة منيا.    
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عابير فإذا كانت التٌ  ،ة الحٌرةعابير الٌمغكيٌ عابير المسكككة لنفس الضكابط التي تنٌظـ التٌ بل تخضع التٌ ف 
كالكظائؼ التي تربط ىذه  ،ؿ نحكيا في إطار العبلقاتقبى الحٌرة تخضع لمنظاـ القكاعيدم العادم لتي 

غييرات ة، كىي تقبؿ التٌ ىي تعٌد بذلؾ مكٌكنا نحكيا لنكع مف التراكيب الٌمغكيٌ الكحدات ببعضيا، ك 
أجزاء مف أك  (قضى نحبو)كككة عبارة عف جمؿ نحك عابير المسة مف تقديـ كتأخير، فإٌف التٌ المكقعيٌ 

 1، كىي ال يتكٌصؿ إلييا إاٌل باالعتماد عمى داللتيا كليس عمى تراكيبيا(لقي حتفو)جمؿ نحك: زيد 
إذ إٌف المسكككات مفردات تتعارض مع مبادئ االشتقاؽ، كال يمكف رٌد فرعو إلى أصؿ معٌيف؛ ألٌنو 

مت مف القكانيف التي ف، كما ال تخضع لمقكاعد فيي تنال أبعاض ليايرد في صكرة أشكاؿ صماء 
تأٌلؼ مف فتأتي المسكككات في شكؿ بسيط، كت 2ة لمعالجة النظاـ الٌمغكمٌ صاغتيا النظريات الٌمسانيٌ 

مفردة كاحدة مثؿ: شكرا، طيب كداعا... كقد تأتي مرٌكبة مف كممتيف مثؿ: دكدة القز، بيف بيف... 
 يي كٌميا صٌماء اليتغٌير شكميا. أك أكثر مف كممة مثؿ قكلنا: السبلـ عميكـ، باليمف كالسعادة... ف

ى مخالفا لمعناىا داخؿ ألٌف ظاىر ألفاظيا يؤدم معن ؛مجمكع ألفاظيافيي ال تستٌمد معناىا مف 
كتستعمؿ كما  ا ىيأساسا ال يعتمد عمى مفرداتيا، فيي تحفظ كم (المسكككات)كتأكيؿ  3التعبير

ة، كبناؤىا ال يعتمد عمى قكانيف ىي في المقاـ المناسب ليا. فيي إذف تعابير تشٌكمت لغايات تداكليٌ 
ؿ التركيبي، كالتعامؿ معيا يككف عمى ركيب المعركفة فيي مرتبطة بالمجاؿ الداللي منيا بالمجاالتٌ 

 مف ىنا يمكٌننا أف نمٌخص أىـ خصائص المسكككات في: مستكل االستعماؿ ال الكضع.

َّكممة:َّ-1 َّمن َّأكثر َّعمى كىك اشتماؿ ىذه الٌتعابير عمى مجمكعة مف الكممات التي َّاحتواؤىا
فالداللة المعجمٌية ( ميو لمريحأسمـ رجتحمؿ معنى معجميا مستقبل بحٌد ذاتو، فإذا أخذنا مثبل عبارة )

ٌنما تفيد ىرب ، ليذا التعبير: أعطى رجميو لمريح لكف داللتو عند العرب ال تعني ىذا المعنى، كا 
فراره مف أمر مف األمكر، كقد أتت ىذه الداللة مف اتٌفاؽ الجماعة الٌمغكٌية  تفيد اإلنساف مسرعا أك

 العربٌية عمى تحميمو ىذا المعنى.

                                                           
 ماجستير بحثفرنسية،  -ةالمسكككة كدكرىا في الخطاب السياسي، دراسة داللية تقابمية عربي ليمى مكساكم، التعابير -1

  .14 -13، ص 2011-2010 تخٌصص لسانيات تطبيقية، قسـ الٌمغة العربية. جامعة تممساف:
  .115، ص رم، في بيداغكجية الٌمغة العربيةعباس الصك  - 2
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َّقابمَّ-2 َّعدم َّالّنحوّي: َّلمتبديل َّعناصرىا عمى الرغـ مف إمكانية إحداث بعض التغييرات في ية
المسكككات إاٌل أٌنو ليس مف الممكف تغيير الكممات أك الصٌيغ الٌنحكٌية أك ترتيبيا كما يحدث مع 
الٌتعابير العادية؛ بحيث تعتبر المسكككة كحدة داللٌية مترابطة، ال يٌصح تغيير كمماتيا بكممات 

 رل، أك تقديميا أك تأخيرىا عف مكاضعيا فبل يمكننا مثبل أف نقكؿ )الحرب كضعت أكزارىا(أخ

فبل يمكننا تغيير عنصر مف عناصر المسكككة لتتبلءـ َّعدمَّقابميةَّعناصرىاَّلمتصرفَّفييا:َّ-3
 مع الٌسياؽ.

َّبالمرادفات:َّ-4 َّقابميةَّالتعويض ارة ) فبل يمكف تعكيض كممة بأخرل، فإذا أخذنا مثبل عبَّعدم
كضعت الحرب أكزارىا( بمعنى انتيت كتكٌقفت، لف نستطيع تغيير كممات ىذا التعبير كلك 

 كضعت الحرب أثقاليا()بمرادفاتيا لنقكؿ مثبل )كضعت المعركة أكزارىا( أك 

فيي ال تقبؿ أف تيضاؼ إلييا عناصر أخرل ميما كاف نكعيا فبل يمكف َّعدمَّقابميةَّاإلضافة:َّ-5
 رب الساخنة أكزارىا.أف نقكؿ: كضعت الح

َّالمسكوكات:َّ-1-4 بشقيو  ر الٌمغكمٌ عبية دكرا فاعبل في التٌ الٌمغكيٌ  (المسكككات)تمعب  أىمّية
ة، كيجعمو عمى طحيٌ عيفة كالسٌ عابير الضٌ ث التٌ تحدِّ بحيث إٌف اكتسابيا يجٌنب المي  ؛فكمٌ كالشٌ  الكتابيٌ 

يثير كيجذب اىتماـ السامعيف بما يمقيو مف  ة ىذا ما يجعمومتمٌيز يعكس ممكتو الٌمغكيٌ  أداء لغكمٌ 
كاليدؼ مف ذلؾ ىك االستعماؿ  ،كالتمقيف كاالستيعاب ،، فالمسكككات ضركرة لمتعٌمـرسائؿ تكاصمية

الجٌيد كالصائب ليذه التعابير المسكككة التي تصبح جزءا مف األسمكب المعيار إلنتاج لغة سميمة 
؛ الذم يعني الكصكؿ إلى ح عميو باالقتصاد الٌمغكمٌ كما ليا دكر ىاـ فيما يصطم مف األخطاء.

ف المعنى المقصكد بأقؿ جيد فكرم، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أف نقكؿ: )بعيد المناؿ( في مكا
باإلضافة إلى أٌف أىميتيا تتجمى أساسا في ككنيا تضفي ك  أف نقكؿ: )يتعٌسر الكصكؿ إليو(

  خطاب.عمى الة ة كاألدبيٌ الجماليٌ 

ة يكسبو سبلسة كتمٌكنا في األداء الٌمغكم. تساب المتكٌمـ لرصيد معتبر مف المسكككات الٌمغكيٌ إٌف اك
بحيث يسٌيؿ فيـ الجمؿ التي تستعمؿ ىذا ؛ ة المسكككات أيضا في تكصيؿ المعنىكتىٍكميفي أىميٌ 
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س فالمسكككات ثنائيات لغٌكية ىي أسا لمتقارب الداللي بيف ىذه الكمماتالنكع مف الصياغات 
كتعكس المخزكف الفكرم  ،إلى ككنيا تحيؿ إلى الكاقعأضؼ إلى ذلؾ ، الببلغة في لغتنا العربٌية

 :1الي فيي ترد في سياقات متعٌددة، منياكبالتٌ  ،ـلؤلمٌ 

 ؛ـ أبى، عاد أدراجو، عمى مرمى حجرمثؿ: شاء أ سياقَّعام:َّ*

َّديني:َّ* عابر  العمر، السبلـ عميكـ، ككرا، أرذؿبسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ال جزاء كال ش سياق
 ؛سبيؿ

 ؛ال ناقة لي كال جمؿ، فرعكف زمانوعاد بخفي حنيف، أطفاؿ الحجارة،  سياقَّثقافي:َّ*

 ؛د اقتصادم، سكؽ سكداء، عممة صعبةتضٌخـ نقدم، ركك  سياقَّاقتصادي:َّ*

 ؛بنؾ المعمكمات، معالجة المعمكماتفيركس الحاسب، حاسبَّآلي:ََّّ*

 ؛الحمر، الطب الشرعي، تشريح الجثةالكريات ير المكضعي، دالتخ طب:َّ*

 ؛مبة، الكزف النكعي، كيمياء عضكيةاألجساـ الص فيزياءَّوكيمياء:َّ*

 ؛الطكؿ، خط االستكاء، كثباف رمميةخطكط  جغرافيا:َّ*

 ؛عداـ، أمكاؿ منقكلة كغير منقكلةأحكاـ عرفية، محكمة االستئناؼ، حكـ باإل قانون:َّ*

 ؛خصبة أراض مركية، تربة زراعة:َّ*

 .عيناه اغركرقتدقيو، شٌد راحمتو، ساقتو األقدار، طاب بو المقاـ، ضحؾ بمؿء ش أدب:َّ*

 كتجدر بنا اإلشارة إلى أٌف بالرغـ مف انتماء بعض المسكككات إلى سياقات معٌينة ليس معناه عدـ
  إمكانية كركدىا في مجاالت أخرل.

                                                           

.32-25حسف غزالة، مقاالت في الترجمة كاألسمكبية، ص  - 1  
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 عبيراتلقدماء بيذا الٌنكع مف التٌ ـ الٌمغكيكف اييتٌ لـ َّ:راثَّالعربيَّّةَّفيَّالتَّّالمسكوكاتَّالّمغويََّّّ-1-5
راكيب، بؿ كجدناىـ راث تتخٌصص في دراسة ىذا الٌنكع مف التٌ إاٌل فيما ندر، فمـ نجد كتب التٌ 

لقد تنٌبو ك  1يكردكنيا عرضا عند تفسير معاني بعض الكممات في المعاجـ كالمصٌنفات القديمة
 ككسيمة مف كسائؿ تفسير المعنى (المسكككات)ب أاٌل كىك مف التراكيالعرب إلى كجكد ىذا النكع 

كقد يستحٌؽ  »حيف قاؿ:  (البياف كالتبييف)لجاحظ في كتابو كحجتنا الدامغة في ذلؾ ما ساقو لنا ا
الناس ألفاظا، كيستعممكنيا، كغيرىا أحؽ بذلؾ منيا. أاٌل ترل أٌف اهلل تبارؾ كتعالى لـ يذكر في 

ضع العقاب أك في مكضع الفقر المدقع كالعجز الظاىر. كالناس ال يذكركف القرآف الجكع إاٌل في مك 
ألٌنؾ ال تجد القرآف يمفظ بو ؛ لقدرة كالسبلمة. ككذلؾ ذكر المطرالسغب كيذكركف الجكع في حاؿ ا

إاٌل في مكضع االنتقاـ. كالعامة كأكثر الخاصة ال يفصمكف بيف ذكر المطر كبيف ذكر الغيث. كلفظ 
ذا ذكر سبع سمكات لـ يقؿ القرآف الذم  عميو نزؿ أٌنو إذا ذكر األبصار لـ يقؿ األسماع. كا 

األرضيف، أاٌل تراه ال يجمع األرض أرضيف، كال السمع أسماعا، كالجارم عمى أفكاه العامة غير 
اء أٌنو لـ ذلؾ، ال يتفقدكف مف األلفاظ ما ىك أحؽ بالذكر كأكلى باالستعماؿ. كقد زعـ بعض القرٌ 

لفظ النكاح في القرآف إال في مكضع التزكيج، كفي القرآف معاف ال تكاد تفترؽ، مثؿ  يجد ذكر
الصبلة كالزكاة، كالجكع كالخكؼ، كالجنة كالنار، كالرغبة كالرىبة كالمياجريف كاألنصار كالجٌف 

مثمتو فأ ةة لٌمغة العربيٌ الظكاىر الٌمغكيٌ  فيذا القكؿ يعكس القدرة البالغة لمجاحظ في فيـ 2«كاإلنس
ة القديمة مستقاة مف القرآف الكريـ بالدرجة األكلى، كىذه الميزة األساس التي طبعت الدراسات العربيٌ 

ة عابير مكجكد بكثرة في الٌمغة العربيٌ كع مف التٌ ة منيا. باإلضافة إلى أٌف ىذا النٌ كبالخصكص الببلغيٌ 
غات ثراء بالمسكككات التي تعتبر خر المٌ ة ىي مف أز ديد كتنٌكع مفرداتيا، كالٌمغة العربيٌ لثرائيا الشٌ 

لى بعض التراكيب الببلغيٌ يعكد ظاىرة  كاألمثاؿ المتداكلة، ككانت كذلؾ  ،ةسببيا إلى الحفظ كا 
فقد خٌصص العرب ألفاظا أللفاظ، كقرنكا كممات  »نتيجة بعض الخمفيات الثقافية كالدينية كغيرىا 

كاحدا، فقد قالكا في كصؼ شٌدة الشيء: ريح بأخرل، كلـ يقرنكىا بغيرىا، كلك كاف المعنى 
عاصؼ، كبرد قارس، كحٌر القح، كفي كصؼ الميف فراش كثير كثكب ليف كبشرة ناعمة كغصف 

                                                           

.495ص  " كفاء كامؿ فايد " بعض صٌكر التعبيرات االصطبلحٌية في العربٌية المعاصرة - 1  
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 لدف، كفي الكصؼ باالمتبلء: كأس دىاؽ، كبحر طاـ كنير طافح ككاد زاخر كفمؾ مشحكف
ىر لمكصؼ كخطيب مصقع كطبيب نطاسي كصانع ما كمجمس غاص... كقالكا: كاتب بارع

ذا كصفكا الشيء باالرتفاع الحقيقي أك المجازم  بالميارة في الكتابة كالخطابة كالطب كالصنعة...كا 
َّ 1«خٌصصكا كذلؾ ألفاظا بألفاظ فقالكا نخمة باسقة كجبؿ شاىؽ كشامخ كمجد باذخ 

كف النحاة عف عدد آخر مف مكمبلت االسـ كالحاؿ الذم يبٌيف الحالة التي يككذلؾ كلقد تحٌدث 
كالبدؿ الذم يرفع عنو اإلبياـ  ،عمييا االسـ خبلؿ كقكع الحدث أك التمييز الذم يعيف نكعو

كما تحٌدث النحاة عف بعض المسكككات في دائرة مكمبلت االسـ أك الفعؿ، تحٌدثكا  2كالغمكض.
اؾ... كقد الحظ القدماء عنيا في نطاؽ ما يسمى باسـ الفعؿ مثؿ: ىييات، أؼ، آميف، إليؾ كى

يخاطب بيا المفرد كالمثنى كالجمع  (صو)يغة كاحدة ال تفارقيا، فكممة في لزكميا لص اتسكككم
كلكٌنيا ال تقبؿ التحكيؿ مثمو كال تقبؿ  ،عميو الفعؿ كالمذكر كالمؤٌنث، فيي تدٌؿ عمى ما يدؿٌ 

أماـ ألكاف مف المسكككات تعرض ليا النحاة بصكرة مشتتة في كتبيـ عمى  -إذف-نحف  3عبلمتو
فيي ال  ،أك مركبة في شكؿ تعبير ،األبكاب المختمفة، كسكاء كانت بسيطة عمى صكرة لفظ مفرد

ٌنما تدؿ عمى التعبير عف حاؿ المتكٌمـ في المكقؼ فيستعمؿ العبارة تحيؿ عمى مرجعية معيٌ  نة كا 
ا ببلغيا ، لذلؾ يراىا بعض الٌمغكييف المحدثيف ضمف لغة المجاز باعتبارىا أسمكبالٌسياؽالدالة عمى 

كما يترٌتب  ،ة المرتبطة أساسا باالستعماؿ الٌمغكم لمخطابر الببلغيٌ كالصكٌ  ،يمكف رٌده إلى المجازات
 عنو مف آثار تداكلية تجعميا ألصؽ باالستعماؿ منيا بالنظاـ الداخمي لٌمغة.

ة حدات الٌمغكيٌ ة بيف الك ة تيتـٌ بالعبلقات المعجميٌ ة في جكىرىا ظاىرة معجميٌ المسكككات الٌمغكيٌ إٌف 
أبناء الٌمغة. كيصعب تحديد قكاعد  كيكثر تداكليا كاستعماليا مف مة مف كممتيف أك أكثر،شك  كىي مي 

كسبب ىذه الصعكبة يعكد أساسا إلى أٌنيا تعتمد عمى  ،ةة كالٌدالليٌ ركيبيٌ تضبط خصائصيا التٌ 
ـ أٌنيا كاسعة االنتشار ات التي ترد فييا. بحكالٌسياقك  ،كتتبعيا في جميع النصكص ،المبلحظة

 عابير الحٌرة.عابير الجامدة، كتارة أخرل إلى التٌ كاالستعماؿ. ىذا االنتشار جعميا تارة تميؿ إلى التٌ 
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 كعمى العمـك نستخمص مف كٌؿ ما سبؽ أىـٌ النقاط التي تشترؾ فييا المسكككات، كنكجزىا كاآلتي:

 باشر؛معظـ ىذه التعابير مجازية كال يمكف فيميا بشكؿ م *

ال يمكف استنتاج معناىا الكمي مف جمع معاني مفرداتيا متفرقة؛ ألٌنيا كحدة داللٌية متماسكة  *
 مغايرة لمعاني ألفاظيا؛

 تٌتسـ بإيجاز في لفظيا، قد تصؿ إلى كممتيف أك أكثر كما قد تككف مكجزة في داللتيا؛ *

ف تبديؿ ألفاظيا كتغييرىا بتقديميا أك معظـ ىذه التعابير ثابتة مف حيث تركيبيا الٌنحكٌم فبل يمك *
 تأخيرىا؛ ألٌنيا تٌتسـ بالثبات في تركيبيا كمع ذلؾ ال نستطيع القكؿ بأٌنيا خاطئة نحكيا؛

 نجدىا تنتمي إلى الكبلـ المنطكؽ كالتراث كما نجدىا شائعة االستعماؿ في األدب. *

َّ:َّالمتالزماتَّالمفظيةَّ-2

، لـز الشيء » فعؿ التبلـز مف الَّالتعريفَّالّمغوي:َّ-أ ـي، كالفاعؿ الىًزـه كالمفعكؿ بو ممزـك لىًزـى يىٍمزى
يمزمو لىزما كلزكما كالزمو ميبلزمة كلزاما، كالتىزىمىو كأٍلزمو إٌياه فالتزمو، كرجؿ ليزمة: يمـز الشيء فبل 

لزاما يفارقو، كالٌمزاـ: الفيصؿ جدا، كالمزاـ المكت كالحساب... كالمـز فصؿ الشيء مف قكلو )كاف 
  1«فيصبل

بالمتبلزمات ألٌف ألفاظيا يبلـز بعضيا بعضا، كبقيت مسكككة  سميت  طالحي:التعريفَّاالصَّ-ب
عمى ىيئة كاحدة، كأصبحت تتدكاؿ بيف مستعممييا عمى ىيئتيا مف غير زيادة أك نقصاف أك تغيير 

ذا فصمت أطرافيا المتبلزمة بعضيا عف بعض اختفت الداللة المجازية ليا. لمتبلزمات كا كا 
ة ليا معنى محٌدد، تتقارب فيما بينيا في الحقؿ الداللي العادم أك مجمكعة مف الكممات الٌمغكيٌ 

ألٌنيا مجمكعة ثابتة  ؛االصطبلحي، بحكـ العادة في الداللة كاالستعماؿ، كىي ذات أساس تداكلي
مكٌكنة  اسمية أك فعميةكحدة لغٌكية  »بأٌنيا:  (أبك العـز)مف الكممات تحمؿ معنى خاصا. فيعٌرفيا 

عف ارتباطيا معنى جديد يختمؼ كميا عٌما كانت تدٌؿ عمييا معانييا مف كممتيف أك أكثر، ينشأ 
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1َّ«كثقافية كنفسية كاصطبلحية األصمٌية منفردة، بحيث تنتقؿ بذلؾ إلى دالالت اجتماعية كسياسية
ؾ التعابير الثابتة، كاألقكاؿ فيي بذلؾ تعني أم تجمع أك تركيب لفظي ثابت ال يتغير، بما في ذل

  المأثكرة المتداكلة، كالتعابير االصطبلحية الثابتة.

في الٌمغة المشتركة إلى التبلـز المألكؼ الحدكث لمكحدات  (Collocaction)يشير مصطمح التبلـز 
كيرجع األصؿ في دراسة ىذه الظاىرة الٌمغكٌية إلى لغة األغراض  (lexical litems)المعجمٌية 

 بخاصيتيف:  (free combination (عامة. كيتمٌيز التبلـز عف التجمع الحر ال

َّالترادفي:َّ-أ َّاإلبدال مثبل   (stress)كنقصد بيذا أٌف إمكانٌية إبداؿ الفعؿ المرافؽ لبلسـ قيود
  (place put on) غيربمرادؼ آخر مقٌيد، فبل نجد مرادفا مقبكال في اإلنجميزية 

حدل صفاتو المتأٌصمةكىك  الحدوثَّالمتكّرر:َّ-ب ، فيك الذم الفيصؿ في الحكـ عمى المتبلـز كا 
كبسبب تكرار حدكث  ،يقفز إلى الذىف مباشرة أم إٌنو حمقة اٌتصاؿ كثيقة تتداعى فييا المكٌكنات

 2(fixed combinations)ىذه التجمعات عرٌفت بالمتبلزمات أك التجٌمعات كالثابتة 

ة المستقمة، عمى سبيؿ المثاؿ كممة لمألكؼ لممفردات المعجميٌ يشير المصطمح إلى اشتراؾ الكقكع ا
كتتصاحب كممة البريد مع كممتي  (occasion)تتصاحب مع كممة مناسبة  (auspicious)سعيد 

ا إاٌل فيي تراكيب تتكٌكف مف عنصريف أك أكثر كال تكتسب قيمتي 3رجؿ كصندكؽ مف جانب آخر
كالمتبلزمات ستة أنكاع  عناىا يدرؾ بالنظر إلى التركيب ككؿ.ما يمييا، فمبتقابميا مع ما يسبقيا أك 

 ىي:

 كىي التي تقترب مف التراكيب الحٌرة؛ المتالزماتَّالحّرة:َّ-أ
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يأخذ أحد عناصرىا معنى غير حرفي كيٌتسـ التركيب بدرجة عالية مف  المتالزماتَّالمقّيدة:َّ-ب
 االٌتساؽ بيف عناصره؛

َّالمّتصمة:َّ-ج ة كتشٌكؿ كحدة داللية كتركيبية ثر مف التعابير االصطبلحيٌ تقترب أك المتالزمات
 يستحيؿ الفصؿ بيف عناصرىا أك الزيادة فييا؛

 ىي جممة تتكٌكف مف كحدة رئيسٌية )اسـ، صفة، فعؿ( كحرؼ؛َّالمتالزماتَّالقواعدية:َّ-د

 ك مصادر، كتتكٌكف مف أسماء، صفاتال تتضٌمف حركفا أك جمبل أ المتالزماتَّالمعجمية:َّ-ه
  .أفعاؿ، ظرؼ

ـٌ فإٌف ،َّو)رأيَّرشيد(َّ)قولَّسديد(كمف أمثمة المتبلزمات:  فالسداد ىي اإلصابة في المنطؽ مف ث
القكؿ عندما يصيب في المنطؽ يككف صحيحا كبالتالي سديدا، كالرأم عندما يأخذ بعقؿ كبحكمة 

فكممة  دّوَّلدود()عأضؼ إلى ذلؾ قكلنا:  يككف الشخص قد اىتدل فيو، فيصبح رأيو بالتالي رشيدا.
)لدكد( أضافت قيمة جمالية إلى القيمة الداللية، فالعداكة تستمـز كجكد خصكمة بيف طرفيف أك عٌدة 

ة الحديثة، كتمٌثؿ ىذه إٌف صكغ ىذا النكع مف المصطمحات ىك إحدل سمات المصطمحيٌ  أطراؼ.
 :1المصطمحات أنكاعا مف الترابط تتمٌثؿ في

 ثبات التسمسؿ؛ -أ

 معنى كتسمسمو؛ثبات ال -ب

 شيكع الحدكث. -ج

ٍف اختمفت عف مٌما سبؽ نخمص إلى أٌف المتبلزمات الٌمغكيٌ   يا في التسمية إاٌل أنٌ  (المسكككات)ة كا 
 .نكاععف نفس المعنى كتحمبلف نفس الخصائص كاألتعٌبر 

َّالمثل:ََّّ-3
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ثىمو ىذ »)ابف منظكر( في معجمو )لساف العرب( فيقكؿ:  عٌرفوَّالمعنىَّالّمغوي:َّ-3-1 ا مٍثمو كمى
: الفرؽ بيف المماثمة كالمساكاة ىك أٌف المساكاة تككف في (ابف برم)كما يقاؿ: ًشبيو كشبىيو، كقاؿ 

 افؤ في المقدار ال يزيد كال ينقصالمختمفيف في الجنس كالمتفقيف في المعنى، ألٌف التساكم ىك التك
كالمراد ىنا أٌف األشياء   1«كفقيو كفقيو كأما المماثمة فبل تككف إاٌل في المتفقيف: نحكيه كنحًكه، 

كمف ذلؾ  ،معنكية فيي التي تخٌتص بالمماثمةالمحسكسة ىي التي تخٌتص بكممة التساكم. أما ال
كمف مشتقاتو )الًمثىاؿ( بمعنى المقدار أم جعؿ الشيء مقدارا لغيره  مٌثؿ الشيء بالشيء سكاه بو.

أكرد الميداني قكال لممبرد يتضٌمف مفيـك  ر عمى مثمو.ييحذل عميو، كقد يطمؽ عمى القالب الذم يقدٌ 
 ؿ سائر يشٌبو حاؿ الثاني باألٌكؿالمثؿ مأخكذ مف المثاؿ، كىك قك  »المثؿ كخصائصو محتكاه: 

كاألصؿ فيو الٌتشبيو، قكليـ: مثؿ بيف يديو إذا انتصب، معناه أشبو الٌصكرة المنتصبة كفبلف أمثؿ 
، كالمثاؿ القصاص لتشبيو حاؿ المقٌتص منو بحاؿ األٌكؿ. مف فبلف، أم أشبو بما لو الفضؿ

 فحقيقة المثؿ ما جعؿ كالعمـ لمتشبيو حاؿ األٌكؿ كقكؿ كعب بف زىير:

 يؿي اطً بى األى  ال  ا إً ىى يدي اعً كى ا مى مى كى           بلى ثى ا مى يى لى  كبو قي رٍ عي  يدي اعً كى مى  تٍ انى كى      

ففي ىذا التعريؼ تكضيح لحقيقة المثؿ فيك  2«عيدمف المكا فمكاعيد عرقكب عمـ لكٌؿ ما ال يصحٌ 
                    استعمالو. تيضرب في حاالت مشابية لمكرده األصمي، كال يغٌير لفظو في أٌية حالة مف حاال

ة كشيكعا بيف عامٌ  ،ة، كأكثرىا ذيكعايعٌد المثؿ مف أىـٌ األشكاؿ األدبيٌ َّاالصطالحي:َّالمعنىَّ-3-2
يمجأ  ، كمكاقؼكقٌيـ ،ؼ مستكياتيـ كمناحي حياتيـ، لما يتضٌمنو مف تجاربالٌناس، عمى اختبل

ؿ، كيككف في حاجة إلى مكاساة نفسو كتعميؿ بي ب السي إلييا اإلنساف حيف تتعٌقد أمامو األمكر، كتتشعٌ 
أثر المكاقؼ عميو، فيمجأ إلى مكركث أجداده متمثبل لو، فيحٌس بالراحة كالطمأنينة كىك يسمؾ مسمؾ 

متتٌبعا لسبؿ معٌينة عٌبر عنيا المثؿ، كسٌجميا اقؼ المشابية راضيا أك ساخطا، أك بقكه في المك مف س
عند كٌؿ الشعكب مرآة صافية تنعكس  ». كاألمثاؿ ريقة الخبلص منيا أك الحكـ عمييامشيرا إلى ط

دقيؽ لتمؾ عمييا عادات تمؾ الشعكب، كتقاليدىا كعقائدىا، كسمكؾ أفرادىا كمجتمعاتيا، كىي ميزاف 
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فالمثؿ يككف نتيجة التجربة  1«الشعكب في رقٌييا كانحطاطيا، كبؤسيا كنعيميا، كآدابيا، كلغاتيا
 امض مف الكبلـ، كفتح المنغمؽ منوف في تكضيح الغكالتفاعؿ كالحاجة، فأىمية المثؿ تكمي 
ناكؿ مختمؼ عمى األقكاؿ الشائعة كالسائرة التي تت كىك يدؿٌ  كتشخيص المعنى العالؽ في الذىف.

صابة المعنى، كحسف  شؤكف الحياة بشيء مف اإليجاز كالتركيز كالتنغيـ. فيك يتمٌيز بإيجاز المفظ كا 
اقميا الخمؼ عف شكبل كمضمكنا فتنتشر بينيـ، كيتن اسفالمثؿ عبارة مكجزة يستحسنيا النٌ  التشبيو.

ف جيؿ السمؼ دكف تغيير، متمثميف بيا غالبا في حاالت متشابية لما ضرب ليا  المثؿ أصبل، كا 
   2«ىذا األصؿ

ىي اإليجاز، أما  ة الغالبة لممثؿ مف جانبو الشكميٌ يجد أٌف الخاصيٌ  عريؼف في ىذا التٌ إٌف المتمعِّ 
ي ة مف استعارة ككناية بقصد تحسيف الجانب األسمكبمف ناحية المضمكف فيك غني بالصكر البيانيٌ 

  لممتكٌمـ.

ليا  » تأثير النفسي لؤلمثاؿ قبؿ أف يعرض خصائصيا قائبل:ق( إلى ال450يشير الماركدم )ت ك 
مف الكبلـ مكقع اإلسماع كالتأثير في القمكب، فبل يكاد المرسؿ يبمغ مبمغيا، كال يؤٌثر تأثيرىا؛ ألٌف 

كالعقكؿ ليا  كس بيا كامقة، كالقمكب بيا كاثقةالمعاني بيا الئحة، كالشكاىد بيا كاضحة، كالنف
اهلل األمثاؿ في كتابو العزيز، كجعميا مف دالئؿ رسمو، كأكضح بيا الحجة مكافقة، فمذلؾ ضرب 

فالمثؿ يمٌخص قصة عناء كخبرة سابقة  3«عمى خمقو؛ ألٌنيا في العقكؿ معقكلة، كفي القمكب مقبكلة
اس بثقة تامة، فصدقكه ألٌنو ييتدم في حٌؿ مشكمة قائمة بخبرة مكتسبة مف عند النٌ  المثؿ حظيكما 

كمف خبلؿ ىذا العرض يمكف أف نقٌدـ تعريفا لممثؿ يخمص  مة انتيت إلى عبرة ال تنسى.مشكمة قدي
 4في أٌنو: تركيب ثابت شائع مكجز، يستخدـ مجازيا صائب المعنى، يعتمد كثيرا عمى التشبيو

                                                           
، مؤٌسسة 1987. بيركت: 3مقٌدمة المترجـ، طركدلؼ زليايـ، األمثاؿ العربية القديمة، تر: رمضاف عبد التكاب،  -1

  .7صالرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
.21، دار الجيؿ، ص 1995. بيركت: 1، ط1عقكب، مكسكعة أمثاؿ العرب، جإميؿ بديع ي - 2 

، دار الكطف 1999. الرياض: 1عمي محٌمد بف حبيب الماركدم، األمثاؿ كالحكـ، تح: فؤاد عبد المنعـ أحمد، ط -3
  .20لمنشر، ص 

.06ص  صطبلحي في التراث العربي"عبلء الحمزاكم "المثؿ كالتعبير اال -  4
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 كمف خصائص المثؿ نجد:

التعبير  يف المعنى كجماؿ في كاالنتشار كذلؾ بسبب ما يٌتصؼ بو مف عمؽ الشيكع كالذيكع -1
يجاز  ؛فظ ىذا ما جعمو سيؿ الحفظ كاالنتقاؿالمٌ  في كا 

ٌنما يعٌبر عف ، فيك ال يتناكؿ كاقعة خياليٌ ة في عبارة مكجزةلتجربة اإلنسانيٌ المثؿ ا صمخٌ ي -2 ة، كا 
 ؛عاشخبلصة الكاقع المي 

 مكردؼ بأك ما يعر  األكلى التي نشأ فييا ويضرب المثؿ في جميع الحاالت المشابية لحالت -3
 ؛المثؿ

 يقـك المثؿ عمى اإليجاز كاالختصار كالحذؼ، فالمثؿ يحمؿ معنى كبير تعٌبر عنو ألفاظ قميمة؛ -4

قد يشير إلى شيء بينما معناه غير  (المثؿ)فمفظ  بابتعاده عف التصريح المباشر، مثؿتمٌيز الي -5
  ما أشار إليو الٌمفظ.

 :1لممثؿ منياكلقد أضاؼ البركفيسكر )جكزيؼ ديش( صفات أخرل 

 أٌف المثؿ مف المسكككات )الثبات في بنيتو(؛ *

كأٌنو قابؿ لبلستخداـ في سياقات مختمفة إاٌل أٌف عبلقتو بتمؾ الٌسياقات خاضعة لقكاعد داللٌية  *
 خاٌصة؛

 كأٌنو كذلؾ يٌتسـ بببلغتو ) قٌكة التعبير(. *

  :2 كالمثؿ، فذكر )القاسمي(لقد أشار )عمي القاسمي( إلى الفرؽ المكجكد بيف المسكككات ك 

أٌف كمييما يتأٌلؼ مف كممات قميمة كلكف المثؿ يشتمؿ عمى حكمة تعٌبر عف حقيقة عاٌمة أك  ذكر *
 ؛أزلٌية في حيف تخمك المسكككات مف الحكمة العاٌمة

                                                           

1 .06ص  صطبلحي في التراث العربي"الحمزاكم "المثؿ كالتعبير االعبلء  -
  

2 .33ص  المرجع نفسو، - 
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أٌنيا أٌف القرائف الٌنحكٌية كاإلعراب أك الرتبة أك المطابقة أك التضاـ ال تتغٌير في المثؿ، في حيف  *
 ؛تتغٌير في المسكككات

ة، أٌما المسكككات فقٌمما أف تككف جممة مستقمة، فيي غالبا ما تككف جزءا مف المثؿ جممة تامٌ  *
   جممة.

ة التركيب، ككثافة المعنى، كركعة تشترؾ مع المثؿ في دقٌ  (المسكككات)مٌما سبؽ نخمص إلى أٌف 
كفي شيكعيا كانتشارىا في . ات في بنٌيتو كداللتو، فكبلىما يٌتسـ بالثبركيبالتٌ  رً صى اإليقاع كقً 

، كمف ثـ فبل يكاد الفرؽ بينيما كاحدةلغكٌية ، كفي ككف كمييما يدرساف ككحدة االستخداـ الٌمغكمٌ 
  .يممس

َّمكانةَّكتابَّسيبويو:َّ-4

يدٌكف ك  ذم ييعتبر أٌكؿ كتاب منيجي ينٌسؽ، كال(سيبكيو)مؤل فات الٌمغكم البصرم  الكتاب أحد أىـٌ إٌف 
قكاعد الٌمغة العربٌية، فإذا أطمقت كممة الكتاب فيًيـ أٌف المراد ىك كتاب سيبكيو دكف غيره، بؿ إٌف 
سيبكيو نفسو مف فرط إعجابو بالكتاب كقيمتو أسماه قرآف النحك، فالٌسيكطي يقكؿ عف سيبكيو كىك 

فمـ يصب كتاب في الٌمغة ما ،  1أعمـ الناس بالنحك بعد الخميؿ، كأٌلؼ كتابو الذم سماه  قرآف النحك
كينيمكف منو كيفخركف  نذ عصره إلى اليـككنو مأصابو كتاب سيبكيو، فقد أكب عميو الدارسكف يدرس

فيك أٌكؿ  .2بو، يقكؿ ابف خمكاف: كاف أعمـ المتقدميف كالمتأخريف بالنحك كلـ يكضع فيو مثؿ كتابو
كصفا شامبل دقيقا لٌمغة العربٌية في نحك ألفي صفحة كتاب كصؿ إلينا استطاع فيو صاحبو أف يقٌدـ 

( كسبعة 420( كعشريف كأربعمائة شاىد قرآني )585تنتظـ ثمانية كخمسيف كخمسمائة باب )
( عبارة كستة كتسعيف 306( بيت كامؿ مف الشعر، كستا كثبلثمائة )947كأربعيف كتسعمائة )

دا ال يحصى مف األمثمة التي صاغيا سيبكيو ( رأم ألئمة النحاة السابقيف عميو كعد296كمائتي )
قياسا عمى ما ىك مستعمؿ مف لغة العرب. كيعٌد الكتاب مجمعا لمتراث النحكم في مرحمة زمنية 

                                                           

.67، دار غريب، ص 1998عبد القادر حسيف، أثر النحاة في البحث الببلغي، د ط. القاىرة:  - 1  
، منشكرات دار 1980يركت: . ب1آؿ ياسيف، الدراسات الٌمغكٌية عند العرب إلى نياية القرف الثالث، ط محمد ياسيف - 2

  .386مكتبة الحياة، ص 
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ىػػػػػػ( أم بيف كفاة أبي األسكد 180-ىػػػػػػػ69تقع بيف سنة تسع كستيف كسنة ثمانيف كمئة لميجرة )
ىػػػػػػػ( كيكنس 175تراث الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت  الدؤلي ككفاة سيبكيو، ففي ىذا الكتاب مف

ىػػػػػػ( كأبي عمرك بف العبلء )ت 149ىػػػػػػ( كعيسى بف عمر الثقفي )ت 182بف حبيب )ت 
كتكمف أىمية  1ىػػػػػػػػ( إلى جانب ما استنبطو سيبكيو117ىػػػػػػػ( كابف أبي إسحاؽ الحضرمي )ت 154

كٌؿ ما نطمبو مف المسائؿ النحكية كالصرفية بشكؿ لـ يعرؼ عند الكتاب في ككنو شامبل كجامعا ل
مف سبقو، لذلؾ يرل بعض المحدثيف أٌف سيبكيو لـ يدع لمف جاء بعده إاٌل ما يدكر حكؿ تمييز 

 بعض المصطمحات الجديدة لغرض الٌدقة كالتكضيح. 

الكتاب، كقد قيؿ إٌنو أخذ ة، ككضع أصكليا في ىذا فبل شؾ أٌف سيبكيو قد أرسى قكاعد الٌمغة العربيٌ 
األصكؿ مف الخميؿ، كاقتبس الفركع كالشركح مف عيسى بف عمر، كيكنس بف حبيب، كغيرىـ مف 

لقد اعتبر  2باسـ سيبكيو. (الكتاب)يعيا كرٌتبيا، كليذا عرؼ عمماء البصرة، فجمع أشتات مكاض
الباحث نفسو أماـ عمؿ  فيجد» النحكيكف كتاب سيبكيو، بشيرتو كفضمو عمييـ عمما بارزا عندىـ 

ضخـ... فيك كنز ىائؿ، كمنبع ثٌر، كأٌنو بحر زاخر يمٌده مف بعده سبعة أبحر... فيو مف الجكانب 
الحٌية النابضة ما يدعك الباحثيف إلى التعٌمؽ فييا، كىي ما تزاؿ أبكارا، عربا أترابا... تنتظر 

حك لببلغة، كالنقد... باإلضافة إلى النٌ الباحثيف في كثير مف المياديف، مثؿ األصكات، كالميجات كا
إٌف النحك قبؿ سيبكيو لـ تكف لو صكرة العمـ ذم األبكاب كالفصكؿ كالقكاعد  3«كالصرؼ، كالٌمغة

ٌنما كاف مسائؿ متفرقة ال تجمعيا قاعدة كال يضٌميا باب جامع، بؿ كانت ممتزجة بغيرىا  العامة، كا 
كفيـ أشعار العرب، فاستطاع كتاب سيبكيو أف يجمع مف مسائؿ الٌمغة كاألدب، لتفسير القرآف، 

القكاعد كيرتٌبيا كيعقد أبكابا يجمع فييا أشقاءىا مف المسائؿ النحكية، فاعتبر بذلؾ أٌكؿ كتاب 
ذا كاف كتاب سيبكيو ترجع أىميتو  4لتدكيف الٌنحك العربي كصؿ إلينا بيذه الصكرة الكاممة. كا 

                                                           
لنيؿ شيادة الماجستير، بجامعة مكلكد  بحثداكلية في كتاب سيبكيو، فريدة بف فضة، التراكيب العدكلية كمقاصدىا الت -1

  .71بتيزم كزك، ص   معمرم
  .99، ص34: عددال 1974القاىرة:  .مة مجمع الٌمغة العربيةمج "ر حكمت "سيبكيو إماـ النحك كأدبوعمي أصف -2

.103ص  ،34: عددال 1974القاىرة:  .مة مجمع الٌمغة العربيةمج أحمد مكي األنصارم " سيبكيو في الميزاف" - 3  
.68، صعبد القادر حسيف، أثر النحاة في البحث الببلغي -  4  
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اعد نحكية نحتاج إلى تعٌمميا عمى مٌر العصكر، حفاظا عمى العظمى عند األقدميف لما حكاه مف قك 
حس  اسا دقيقا بفقو الٌمغة كأساليبياالٌمغة العربٌية كسبلمتيا، فإٌنو يحكم بجكار ذلؾ تحميبل رائعا، كا 

ٌنما يبلحظ العبارات كيتأٌمميا  كأسرار تراكيبيا. فيك ال يسٌجؿ أصكؿ الٌنحك كقكاعده فحسب، كا 
عانييا بما كىب مف حٌس دقيؽ مرىؼ... فمـ يكد يترؾ ظاىرة مف ظكاىر كيستنبط خكاصيا كم

 اية بالتراكيب كاألساليب العربيةفقد كاف سيبكيو شديد العن 1التعبير العربي إاٌل أتقنيا عمما كتحميبل.
ال يكاد يترؾ تركيبا إاٌل كيبٌيف مكقعو مف الضعؼ كالحسف كالقبح، كبذلؾ نجد سيبكيو قد أكلى عناية 

يرة بإرادة المتكٌمـ كالمخاطب كالعبلقة بينيما، كمضمكف الرسالة، كأثر الرسالة في المخاطب. كب
ـٌ بالٌمغة المنطكقة ك  بكؿ أنكاعو، فحرص عمى كصؼ المكاقؼ االجتماعية التي تستعمؿ  الٌسياؽفاىت

فيك لـ  فييا التراكيب، كما يصاحب ىذا االستعماؿ مف حاؿ المتكٌمـ كالمخاطب كالعبلقة بينيما،
يتعامؿ مع الٌمغة كبنية شكمية جافة بؿ درسيا ككياف حيكم تكاصمي، ما جعمو بحؽ رائد النظرية 

؟ ىذا ما سنتعرض إليو الٌسياؽية. فكيؼ تجمى الجانب التكاصمي في دراسة سيبكيو كاعتنائو بالٌسياق
 يمي مف الكٌمـ.ما  بالتفصيؿ في

ََّّوالمسكوكاتَّفيَّكتابَّسيبويو:َّالّسياقَّ-1

ة بالغة في الكصكؿ إلى البنية العميقة أاٌل كىي المعنى في أٌم ياؽ أىميٌ لمسٌ تعريفَّالّسياق:ََّّ-أ
بحكمة تمٌثؿ نظرية إذا طبقت »  خاطبي بحيث يشٌكؿكاصمي التٌ شكؿ مف أشكاؿ الخطاب التٌ 

في عمـ المعنى، كقد قادت ىذه النظرية بالفعؿ إلى الحصكؿ عمى مجمكعة مف  الحجر األساس
الكضعية المممكسة، كالتي تكضع »عمى أٌنو:  الٌسياؽؼ عر  كيي  2«ئج الباىرة في ىذا الشأفالنتا

كية المتكمميف ككٌؿ ما نحف في حاجة إليو، مف أجؿ كتينطؽ مف خبلليا مقاصد تخٌص المكاف، كىي 
يـ في عممية الف امٌيم اعريؼ أٌف لمسياؽ دكر يتبٌيف لنا مف خبلؿ ىذا التٌ  3«فيـ كتقكيـ ما يقاؿ

إذ يصبح المعنى مبيما كدكف قيمة حيف تنقؿ إلينا مقاصد عبر كسيط كفي حالة معزكلة  ؛كاإلفياـ

                                                           

.68، صعبد القادر حسيف، أثر النحاة في البحث الببلغي - 1  
.73، دار غريب لمطباعة كالنشر، ص 1981. القاىرة: 12 أكلماف، دكر الكممة في الٌمغة، تر: كماؿ بشر، ط استيفف - 2  
.9ص  ،، مركز اإلنماء القكمي1986الرباط:  .مقاربة التداكلية، تر: سعيد عمكشفرانسكاز أرمنيكك، ال - 3  
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كلكٌؿ رسالة مرجع تحيؿ إليو، كسياؽ معٌيف قيمت فيو، كال تيفيـ مكٌكناتيا الجزئية أك  الٌسياؽعف 
سالة قصد إدراؾ القيمة تفٌكؾ رمكزىا الٌسننية إاٌل باإلحالة عمى المبلبسات التي أينجزت فييا ىذه الر 

باعتباره العامؿ الميفٌعؿ لمرسالة  الٌسياؽعمى  (جاكبسكف)اإلخبارية لمخطاب. كعمى ىذا األساس ألٌح 
محؿ اىتماـ القضايا  الٌسياؽفتعٌد بذلؾ دراسة  1بما يمٌدىا بو مف ظركؼ كمبلبسات تكضيحية

ميؿ أفعاؿ الكبلـ، كقكانيف الخطاب. التداكلية جميعا؛ ألٌف تحميؿ الجمؿ يخضع لمٌسياؽ، ككذلؾ تح
 الٌسياؽكيمكف القكؿ بأٌف اىتماـ الٌدرس التداكلي مينصىبه كٌمو في البحث عف مدل ارتباط الٌنص ب

لتمفظ كالمكٌكف المكاني فالمقاـ يقصد بو كٌؿ المبلبسات غير الٌمغكية التي يتحٌقؽ فييا عممية ا
لثقافية، كغيرىا مف الظركؼ األخرل المحيطة كالظركؼ االجتماعية كالسياسية كا كالزماني

ىك مجمكعة مف  » Vahle كالمقاـ، فالمقاـ حسب فاؿ الٌسياؽبالخطاب. كقد مٌيز الباحثكف بيف 
جكرج )يؤٌكد ك  2«ؽ في إنجاز فعمو الٌمغكمكفٌ ف عمى الفرد االحتفاؿ بيا حٌتى يالعكامؿ التي يتعيٌ 

الذم ىك لساني عف  الٌسياؽكينبغي تمييز  »قائبل:  ٌسياؽالعمى ضركرة التمييز بيف المقاـ ك  (مكناف
 ى الطاكلة قائميف: أعطيني إياهعمالمقاـ الذم ىك الخبرة غير الٌمسانية... في المقاـ، نشير إلى قمـ 

 3«الٌمساني الٌسياؽكنكتب مقابؿ ذلؾ: أعطيني القمـ الذم عمى الطاكلة، راديف المقاـ الغائب إلى 
َّكتغني عنيا اإلشارة باليد كغيرىا في المقاـ.  ،الٌسياؽالطاكلة( تكٌضح  فعبارة )الذم عمى

مفيـك لساني، أما المقاـ فكضعي غير لساني. كالتداكلية بدكرىا ال  الٌسياؽكمف ىذا نستنتج أٌف 
ـٌ فقط ب الٌمغكم، بؿ تتعدل ذلؾ لتدرس المقاـ الذم قيؿ فيو الكبلـ كالظركؼ الخارجية  الٌسياؽتيت
بو. ككذا زماف كمكاف المتكٌمـ. كىذا كٌمو مف أجؿ تكضيح ما يرمي إليو المخاطب الذم  المحيطة

 يريد إيصالو لممخاطب.

                                                           
 ، منشكرات2007. الجزائر: 1الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية، مقاربة تحميمية لنظرية ركماف جاكبسكف، ط - 1

  .30ص  االختبلؼ،
ص ديكاف المطبكعات الجامعية، ، 1992: الجزائر .نيات التداكلية، تر: محمد يحياتفدالش، مدخؿ إلى الٌمسا الجيبللي - 2

40.  
منشكرات  2005 الجزائر: .1مية في الدرس العربي القديـ(، طفي الٌمسانيات التداكلية )مع محاكلة تأصي، خميفة بكجادم -3
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َّ:الّسياقأنواعََّّ-بَّ
 إلى أربعة أقساـ ىي: الٌسياؽ Ammerيقٌسـ الباحث آمر 

 ؛linguistic contextالٌمغكم  الٌسياؽ*    
 ؛ emotional context العاطفي الٌسياؽ*    
 ؛ situational context * سياؽ المكقؼ   
 Cultural context.1 الثقافي الٌسياؽ*    
كالذم يكثر دكراف الحديث عنو  ،كىك المعركؼ في البحث الٌمغكم المعاصر الّمغوي:َّالّسياقَّ-1

كالذم يساعد أساسا في الكشؼ عف معاني األفعاؿ الٌمغكية، كيتمثؿ بالخصكص في الكحدات 
ليذا النكع مف  (آمر)مٌثؿ  ة، كما بينيا مف ترتيب كعبلقات تركيبية.المعجميٌ ك ة، فيٌ الصر  ،ةالصكتيٌ 
التي تقع في  العاميةب (زيف)العربية، أك  ( فيحسف)اإلنجميزية كمثميا كممة  (good)بكممة  الٌسياؽ

 سياقات لغكية متنكعة كصفا لػػػػػػػ:

 كلد.. –امرأة  –أشخاص: رجؿ   -1

 رحمة.. -حفمة -يـك -أشياء مؤقتة: كقت - 2

 ماء.. –ىكاء  –دقيؽ  –مقادير: ممح  -3     

ذا كردت كصفا لطبيب  (رجؿ)كردت في سياؽ لغكم مع كممة  فإذا كانت تعني الناحية الخمقية. كا 
 2مثبل كانت تعني التفكؽ في األداء ) كليس الناحية األخبلقية (

القكة كالضعؼ في االنفعاؿ، مما يقتضي  العاطفي فيحٌدد درجة الٌسياؽأما َّالعاطفي:َّالّسياقَّ-2
العاطفي يقـك عمى نظريات عمـ النفس الٌمغكم، كاليدؼ مف  الٌسياؽف3َّتأكيدا أك مبالغة أك اعتداال.

ج لمخطاب، التي تتمٌثؿ في التأثير نتً العاطفي ىك معرفة استراتيجيات المتكٌمـ المي  الٌسياؽ إدراؾ

                                                           

.69 ، عالـ الكتب، ص1985. القاىرة: 1أحمد عمر مختار، عمـ الداللة، ط - 1  
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اإلنجميزية غير  (Love)فكممة َّالكممات كالكحدات الٌمغكية.ب اع بقصد تبميغ الرسالة فييتـٌ كاإلقن
العربية غير كممة  (هيكر )في أصؿ المعنى، كىك الحب. ككممة رغـ اشتراكيما  (Like)كممة 

َّ.1رغـ اشتراكيما في أصؿ المعنى كذلؾ (يبغض)

بو كثيرا  الذم اىتـٌ  الٌسياؽياؽ المكقؼ االجتماعي؛ كىك كيسمى أيضا بسٌ َّالثقافي:َّالّسياقَّ-3
كمرآة عاكسة كالمجتمع مف منطمؽ أٌف الٌمغة آلة  الٌسياؽعمماء االجتماع الذيف أقامكا عبلقة بيف 

يقتضي تحديد المحيط الثقافي أك االجتماعي الذم الثقافي  الٌسياؽ » ؛ إذ إفٌ لفكر كعادات المجتمع
 كمعنى ثاف عند الٌمغكمليا معنى عند المزارع،  (جذر)يو الكممة... فكممة يمكف أف تستخدـ ف

ىك المتكٌمـ الذم ىك ميتضم ف في  ج الحقيقي لمنٌص نتً فالمي  2«ـ الرياضياتكمعنى ثالث عند عالً 
 المجتمع بحكـ أٌنو حامؿ لثقافتو كعاداتو كالمتكٌمـ يضفييا عمى خطابو. 

الذم سياؽ المكقؼ يعني المكقؼ الخارجي َّسياقَّالتمفظَّأوَّسياقَّالحالَّأوَّسياقَّالموقف:َّ-4
 (يرحمؾ اهلل)في مقاـ تشميت العاطس:  (يرحـ)ع فيو الكممة، مثؿ استعماؿ كممة يمكف أف تق

. فاألكلى تعني طمب الرحمة باالسـ البدء (اهلل يرحمو)ترحـ بعد المكت: )البدء بالفعؿ( كفي مقاـ ال
 الٌسياؽانب في الدنيا، كالثانية طمب الرحمة في اآلخرة. كقد دٌؿ عمى ىذا سياؽ المكقؼ إلى ج

الثقافي يقتضي تحديد المحيط الثقافي أك االجتماعي  الٌسياؽالٌمغكم المتمٌثؿ في التقديـ كالتأخير ف
كنقمو عنو ( سبل مالينكفسكيبركن)كىك مصطمح ابتدعو َّ.3الذم يمكف أف تستخدـ فيو الكممة

لممكقؼ الكبلمي )أك نة جممة العناصر المككِّ » إلى مجاؿ الدراسات الٌمغكية، كيقصد بو  (فيرث)
َّلمحاؿ الكبلمية( كمف ىذه العناصر المكٌكنة لمحاؿ الكبلمية ما يمي:

كشخصيات مف يشيد الكبلـ غير المتكمـٌ  (الثقافي)شخصية المتكٌمـ كالسامع، كتككينيما -1
أـ  (الشيكد)كبياف ما ذلؾ مف عبلقة بالسمكؾ الٌمغكم، كدكرىـ أيقتصر عمى  -جدكاكي  إفٍ -كالسامع

 ارككف مف آف آلف بالكبلـ، كالنصكص الكبلمية التي تصدر عنيـ.يش
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العكامؿ كالظكاىر االجتماعية ذات العبلقة بالٌمغة كبالسمكؾ الٌمغكم لمف يشارؾ في المكقؼ  -2
 الكبلمي، كحالة الجك إف كاف ليا دخؿ، ككالكضع السياسي، ككمكاف الكبلـ... إلخ

مف ضركب  بكقؼ الكبلمي مف انفعاؿ أك أم ضر لمككٌؿ ما يطرأ أثناء الكبلـ ممف يشيد ا
 االستجابة، ككؿ ما يتعمؽ بالمكقؼ الكبلمي أٌيا كانت درجة تعمقو.

1ََّّقتناع، أك األلـ، أك اإلغراء أك الضحؾ... ر النص الكبلمي في المشتركيف كاالأث -3

قـك بو المتكٌمـ إبراز الدكر االجتماعي الذم ي (سياؽ الحاؿ)د أٌف مف أىـٌ خصائص فالقكؿ يؤكٌ 
، كالتي الٌسياؽكسائر المشتركيف في المكقؼ الكبلمي. كما قاـ طو عبد الرحمف بتحديد عناصر 

َّحصرىا في:

 ىتماماتو، كرغباتو.اؿ معتقدات المتكٌمـ، كمقاصده، ك كيشم العنصرَّالذاتي:َّ-1

 كيشمؿ الكقائع الخارجية )الظركؼ الزمانية كالمكانية( العنصرَّالموضوعي:َّ-2

َّالذواتي:َّ-3 بيف المتخاطبيف أك ما  Mutual knowledgeكيشمؿ المعرفة المشتركة  العنصر
 2كىي معرفة معٌقدة التركيب Common Groundيسمى باألرضية المشتركة 

لما لو مف أىمية  الٌسياؽمف خبلؿ ىذه التقسيمات يتبٌيف لنا أٌف العنصر الذكاتي يمثؿ أىـٌ عناصر ك 
دراؾ  ،اصميةبالغة في العممية التك  ككٌمما كانت معرفتنا كتحديدنا لو يسيـ بالضركرة في فيـ كا 

المعنى الحقيقي لمفعؿ الكبلمي التبميغي؛ كىذه األىمية اكتسبيا ىذا العنصر لما يحكيو مف طرفي 
 كاصؿ، كاإلحالة الزمانية كالمكانية، كالظركؼ الخارجية مف نفسية كاجتماعية... كغيرىا.التٌ 

كبلـ بعض الظركؼ، كالمبلبسات التي تكتنؼ المنطكقات بدءا مف نٌية المتكٌمـ كنعني بسياؽ ال
 Speech functionككظيفة الكبلـ  Speech structureكدكر المخاطب في تشكيؿ بنية الكبلـ 

                                                           

.252، ص العربي دار الفكر ،1997: القاىرة .2ط ارئ العربي،لمقغة مقدمة السعراف، عمـ الممحمكد  - 1  
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الذم  Context of situationمف إخبار أك أمر أك مدح أك ذـ... إلخ، كسياؽ الحاؿ أك المكقؼ 
 لمكبلـ. Formal structureإيضاح المعنى كتحديد البنية الشكمية لو األثر البالغ في 

َّسيبويو:َّالّسياقَّ-ت َّكتاب تتجمى لو جيكد القدامى في تعريفيـ  راث العربيٌ إٌف المتأٌمؿ لمتٌ َّفي
 راسة المعنى، فيما مرتبطاف بدالٌسياؽمفت لبلنتباه ىك تضافر المصطمحيف المقاـ ك لمٌسياؽ، كالمي 

الذم درسو الببلغيكف. كتمٌثؿ فكرة المقاـ مركز الداللة  الٌسياؽانب االجتماعي مف فالمقاـ يمٌثؿ الج
الكظيفية مف حيث إبرازىا لمجانب االجتماعي الذم تتجمى فيو العبلقات كالظركؼ المقتضية إليراد 

رية ، كناقشكا جكانبيا قبؿ أف تصبح نظالٌسياؽالكبلـ. كىذا يعني أٌف عمماء العربية تعٌرضكا لقضية 
قائمة بذاتيا حيث أشاركا إلى أٌف غياب المقاـ يؤدم حتما إلى عدـ فيـ المعنى الحقيقي المراد مف 

َّالخطاب التكاصمي، كذكره ييعيف القارئ عمى الكصكؿ إلى المغزل الحقيقي لمرسالة.

رائد في في دراسة كتحميؿ القكؿ الطبيعي، نجد القدماء قد أدرككا دكره ال الٌسياؽكبالنظر إلى أىمية 
في كٌؿ إجراءاتو  الٌسياؽتكجيو المعنى، فبل نكاد نجد مفٌسرا كال أصكليا كال لغٌكيا إاٌل كيعتبر 

مف دكر في إضاءة مجاىؿ نٌصو الذم ىك مجمع  الٌسياؽكتطبيقاتو كعيا منو بما يككف لعناصر 
ـٌ بف القدامى مى فمً  1أقكاؿ طبيعية، لرفع غمكضو ييف الذيف يعٌبركف إلى جانب الببلغ الٌسياؽف اىت

نجد األصكلييف الذيف اعتمدكا عمى قرائف  (لكلَّمقامَّمقال)العبارة المشيكرة عف ىذا المصطمح ب
 المختمفة قصد تفسير النص القرآني تفسيرا سميما.  الٌسياؽ

، كلكٌنيـ استخدمكا مصطمحات أخرل لمداللة الٌسياؽأشار الٌمغكيكف كالببلغيكف القدامى إلى مفيـك ك 
 مثؿ: الحاؿ، كالمقاـ، كالمشاىدة، كالدليؿ كالقرينة، كالمكقؼ. عميو

التي تعٌد مف جكامع الكٌمـ، تكافؽ ما تكٌصؿ إليو الٌمغكيكف  (لكلَّمقامَّمقال)كلعؿ عبارة الجاحظ 
يف تتفرع المكقؼ الشتمالو عمى عنصريف أساس، كال سٌيما سياؽ الٌسياؽالمحدثكف حكؿ مفيـك 
 ياؽ، كىذاف العنصراف ىما:كٌكنة لمسٌ منيما سائر العناصر الم
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بغض النظر عف طبيعتو أك عف كظيفتو أك اآللية التي  :المقالَّأوَّماَُّيعرفَّبالكالمَّأوَّالخطاب-أ
 استخدمت في إيصالو.

بة لمحدث الكبلمي، كالتي ية كاالجتماعية المصاحً الٌسياقكنعني بو مجمكع الظركؼ  المقام:-ب
اطب، كاالعتبارات الخاصة لكٌؿ منيا، كمكضكع الكبلـ، كالغاية تشمؿ عمى عبلقة المتكٌمـ بالمخ

منو، كالمناسبة التي جرل فييا، كالكقع الذم يتركو بمعنى أٌنو يمٌثؿ كؿ العناصر المشتركة، مثؿ 
العبلقة بيف طرفي الخطاب، كالمعرفة المشتركة كالظركؼ االجتماعية العامة، بما تثيره مف 

 د التي تأٌطر عممية التكاصؿ. االفتراضات المسبقة كالقيك 

في الخطاب، لما مف آثاره مف انعكاس عمى العناصر  ىك األكثر ىيمنةن » العنصر األخيرك 
عمى ىذه العناصر األساسية، كما  اب نفسو، كيقـك الخطاباألخرل، كبالتالي عمى تككيف الخط

، مما يحكؿ دكف ياؽالسٌ يحيميا إلى عناصر سياقية، ىك أٌف الخطاب ممارسة تجرم تداكليا في 
 1«األخرل متغٌيرة دكما الٌسياؽثبات سماتيا، فالمرسؿ متجٌدد ككذلؾ المرسؿ إليو، كما أٌف عناصر 

بكٌؿ أنكاعو، فخصصكا لو فصكال كأبكابا في أبحاثيـ، كأدرككا دكره  الٌسياؽليذا اىتـٌ عمماء العربية ب
أجزاء النص كانسجامو. فقد كانت  في تكضيح المعنى، كالذم مف خبللو يتحٌقؽ التناسؽ بيف

كمف عمماء  الٌسياؽ.مبادرتيـ في ىذا المجاؿ بالغة األىمية ككنيـ لـ يغفمكا أٌم جانب مف جكانب 
ق( الذم  180العربية الذيف سمككا ىذا المسمؾ في دراستيـ نجد أبا بشر عثماف بف قنبر سيبكيو )ت

بدليؿ أٌنو أطمؽ عميو أحكاما  سمكؾ االجتماعيو شكؿ مف أشكاؿ النظر إلى الفعؿ الكبلمي عمى أنٌ 
أخبلقية، كثقافية أك ما يعرؼ بأحكاـ قيمة؛ فيك إما حسف أك قبيح أك خبيث شأنو في ذلؾ شأف 

كمف أمثمة الكتاب التي تبٌيف كتدٌؿ عمى ما ذىبنا إلى إقراره في ىذا  سائر أنكاع السمكؾ اإلنساني.
محاؿ، ب االستقامة مف الكبلـ كاإلحالة فمنو مستقيـ حسف، ك ىذا با» المقاـ مف الحديث نجد قكلو: 
فأٌما المستقيـ الحسف فقكلؾ: )أتيتؾ أمًس، كما ىك محاؿ كذب،  كمستقيـ كذب، كمستقيـ قبيح

: )أتيتيؾ غدا كسآتيؾ أمًس(. كأٌما  كسآتيؾ غدا(، كأٌما المحاؿ فأف تنقيضى أٌكؿ كبلمؾ بآخره، فتقكؿى
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كأٌما المستقيـ القبيح، فأف تضع  لجبؿى كشربتي ماءى البحر(، كنحكه)حممتي االمستقيـ الكذب فقكلؾ: 
الٌمفظ في غير مكضعو، نحك قكلؾ: )قد زيدا رأيت، ككي زيد يأتيؾ(، كأشباه ىذا. كأٌما المحاؿ 

فنبلحظ أٌف سيبكيو قد رٌكز عمى استقامة 1َّ«الكذب فأف تقكؿ: )سكؼ أشرب ماء البحر أمس(
ظرتو إلى المعنى كعبلقتو بالبنية. كربط ىذا األخير بمدل صحتو في الكبلـ، كذلؾ في ن

اللي؛ بحيث قٌسميا كمطابقة الكبلـ لمكاقع حٌتى تتحٌقؽ االستقامة لمنظاـ التركيبي كالدٌ  ،االستعماؿ
َّالحسنفَّعمى ذلؾ ما احتكاه قكلو. إلى خمسة أنكاع، كما يدؿٌ  ىك الذم يفيـ بطريقة  المستقيم

ىك حمؿ عمى  المستقيمَّالكذبخبلؿ حسف المفظ، كاستقامة المعنى. كما أٌف بسيطة كاضحة مف 
فإٌف السامع يصعب عميو فيمو؛ ألٌف األلفاظ في غير مكضعيا كال  المستقيمَّالقبيحالمجاز، أٌما 

َّالكذبتخضع لقكانيف نظاـ الٌمغة العربية. كأٌما  َّ المحال فمـ يتحقؽ فييما التكاصؿ لعدـ والمحال
باعتباره الخطكة األكلى التي يخطكىا في  الٌسياؽمقد عنى سيبكيو عناية بالغة بف بلـ.استقامة الك

عمى تكضيح معنى التركيب بكصؼ  (سيبكيو)ما استعاف  »تكجيو معاني التراكيب المنجزة، فكثيرا 
 الظركؼ المرافقة لمتمفظ بالقكؿ، ككصؼ الظكاىر الصكتية أك تحديد العبلقة بيف المتكٌمـ كالمخاطب

عند دراستو لقضايا الحذؼ أك بياف  (سيبكيو)أك ذكر أسباب التمفظ بالقكؿ إلى غير ذلؾ مٌما ذكره 
فكاف سيبكيو  2«المعاني المختمفة التي تدٌؿ عمييا الصيغة الصرفية الكاحدة بسبب اختبلؼ المقاـ

كاف في يعد المكقؼ الكبلمي بمبلبساتو كبل كاحدا فيغتفر حذؼ أحد العناصر مف الجممة إذا 
سياقيا الكبلمي. كيبمغ سيبكيو مف اعتبار مكقؼ االستعماؿ أف يجعمو فيصبل في الحكـ بصحة 

ة كخطئيا. كمف ذلؾ أٌننا نراه يقؼ إلى الجممة الكاحدة فيحكـ عمييا في مكقؼ مف التراكيب النحكيٌ 
تي تبرز كمف النصكص ال .3كفي مكقؼ مف االستعماؿ آخر بأٌنيا صكاب ،االستعماؿ بأٌنيا خطأ

عناية سيبكيو بكصؼ الظركؼ المرافقة لمتمفظ، كالتي تشير إلى اىتمامو ببياف الحاؿ المصاحبة 
كذلؾ أٌف رجبل مف إخكانؾ، كمعرفتؾ لك أراد أف يخبرؾ عف نفسو أك » لمتركيب، أك إحالتو، قكلو: 
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ٌنما أراد أف يخبرؾ عف غيره بأمر فقاؿ: أنا عبد اهلل منطمقا كىك زيد منطمقا، كاف محاال؛ ألٌنو إ
سمية، ألٌف ىك كأنا عبلمتاف لممضمر، باالنطبلؽ، كلـ يقؿ ىك كال أنا حتى استغنيت أنت عف التٌ 

ٌنما يضمر إذا عمـ أٌنؾ قد عرفت مى  إاٌل أٌف رجبل لك كاف خمؼ حائط أك في مكضع يعني.  فٍ كا 
؟ فقاؿ: أنا عبد اهلل منطمقا في حاجتؾ، ك تجيمو فيو، : مف أنتى فبالرغـ مف أٌف  1«اف حسنافقمتى

التركيبيف ) أنا عبد اهلل منطمقا( ك)ىك زيد منطمقا( قد حٌققا الصحة اإلسنادية أك النحكية إاٌل أٌف 
سيبكيو حكـ عمييما بالمحاؿ، كبالتالي لـ يحٌققا الصحة الٌداللية إذا ما نظرنا إلى ميراد المتكٌمـ؛ الذم 

النطبلؽ، فبل حاجة لو أف يخبر كيصٌرح باسمو أك اسـ أراد أف يخبرنا عف نفسو أك عف غيره با
غيره، كىنا الصكاب أف يقكؿ: )أنا منطمؽ( ك)ىك منطمؽ( لككنيما معركفيف عند المخاطىب. في 
حيف حكـ عمى التركيب نفسو )أنا عبد اهلل منطمقا في حاجتؾ( بالحسف بحكـ المبلبسات المصاحبة 

كىنا نجد المخاطب يجيؿ  ـ الذم ينادم رجبل مف خمؼ حائطمٌ كالمتمٌثمة في كضعية المتك ،لمتركيب
ـٌ أفاد قكلو )أنا عبد اهلل(.   ىيكية المتكٌمـ فمف ث

نجد سيبكيو يتتبع مختمؼ االستعماالت لمتركيب الكاحد، فتارة تجده يحكـ عمييا بالصحة كالصكاب ك 
سير معاني الخطاب بؿ كتارة أخرل بالغمط، فبل يكتفي سيبكيو بالنظاـ الداخمي الٌمغكم في تف

استخدـ كما  فقط ىك الذم يختمؼ. الٌسياؽاالجتماعي؛ فالتعبير كاحد، كلكف  الٌسياؽيتجاكزه إلى 
، كىي في مجمميا تٌتصؿ بمدل التفاىـ أك التكاصؿ (نية)ك (ممتبس)ك (االلتباس)سيبكيو ألفاظ نحك 

ـٌ بيف المتكٌمـ كالمخاطب. كمف أمثمة الكتاب عمى ذلؾ  ٌنما كاف : » ... (سيبكيو)قكؿ الذم يت كا 
التأخير )أٍم تأخير فعؿ الشٌؾ( أقكل ألٌنو ]إٌنما[ يجيء بالشٌؾ بعدما يمضي كبلمو عمى اليقيف، أك 

، كما تق ـٌ يدركو الشؾُّ ككما قاؿ: مف  كؿ: عبدي اهلل صاحبي ذاؾ بمغنيبعدما يىبتدئي كىك يريد اليقيفى ث
ٌنما جعؿ ذلؾ فيما بمغو بعد ما مضى كبلمو  يقكؿ ذلؾ تىدرم، فأٌخر ما لـ يىعمىؿٍ  في أٌكؿ كبلمو. كا 

قٌدـ أك أٌخر،   مف الشٌؾ أعمؿ الفعؿ ما في نٌيتوما يدرم. فإذا ابتدأ كبلمو عمى  عمى اليقيف، كفي
، كذلؾ قكلؾ: زيدا  عيؼى التأخيري إذا أعممتى ، كرأيتي زيدا. ككٌمما طاؿ الكبلـ ضى كما قاؿ: زيدا رأيتي

؛ ألٌف الحٌد أف يككف الفعؿ مبتدأ إذا أخاؾ أظفُّ  ، فيذا ضعيؼ كما يضعيؼي زيدا قائما ضربتي

                                                           

.81 -80، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج  - 1  



َّيوالمسكوكاتَّالمغويةَّفيَّكتابَّسيبوََََّّّّالفصلَّاألول:
 

37 
 

فنٌية المتكٌمـ ىي التي تحٌدد عمؿ ظٌف مف عدمو، كذلؾ كفقا لحالة المتكٌمـ، فإذا كاف شاٌكا  1«عمؿ
 في كبلمو أعمؿ الفعؿ.

تي تمثٌمت أساسا في عنايتو ة، كالقد التفت سيبكيو إلى الجكانب الجكىرية في العممية التخاطبيٌ ل
مف »البالغة بطرفي التكاصؿ، كذلؾ بإشاراتو المتعٌددة إلى المخاطىب أثناء تحميمو لكبلـ العرب: 
كما  2«كذب كاف شرا لو، يريد كاف الكذب شرا لو، إاٌل أٌنو استغنى بأٌف المخاطىب قد عمـ أٌنو الكذب

كيتكٌقعو منو، مما البٌد لو  المحد ث،فيما ينتظر  كأٌنو» استخدـ سيبكيو كممة "المحد ث" في قكلو: 
كىذا يعني أٌف سيبكيو كاف أكثر اىتماما بالٌمغة الحٌية التي تجرم بيف  .3«لممحد ثمف أف يذكره 

المتكٌمـ كالمخاطب، أك مجمكعة مف متكٌمميف كمستمعيف؛ ألٌنيا الٌمغة التي أحسف مصاحبتىيا، كبنى 
غير الٌمغكم، أك  الٌسياؽبجميع عناصر  (سيبكيو)اىتـٌ ف ة كقكاعًده النحكٌية.عمييا استنباطاًتو الٌمغكيٌ 

 يما، كمكضكع الكبلـ، كأثر الكبلـ)الحاؿ( كما يسميو بنفسو كالمتكٌمـ كالمخاطب، كالعبلقة بين
كالحركة الجسمية المصاحبة لمحدث الكبلمي كغير ذلؾ مف العناصر غير الٌمغكية المصاحبة 

كالحظ سيبكيو العبلقة الكثيقة التي تربط سياؽ الكبلـ بالنحك، فقد ذكر سيبكيو في  4ؽلمكبلـ المنطك 
الكتاب الكثير مف المصطمحات التي تثبت أثر حالة المتكٌمـ، كالسٌيما لغة الجسد في تكضيح مراد 

مرا كمف ذلؾ أيضا أف ترل رجبل قد أكقع أ» المتكٌمـ، مثؿ الحاؿ كالمشاىدة كالييئة في مثؿ قكلو: 
فتضٌمف  5« يرل مف الحاؿأك تعٌرض لو فتقكؿ: " ميتعرِّضا لعىنىفو لـ يىٍعًنو، كترؾ ذكر الفعؿ لما 

ببياف العبلقة القائمة بيف  (سيبكيو)الكتاب نصكصا كثيرة ال تيعٌد كال تيحصى تبرز درجة اىتماـ 
نصكص التي عكست ىذا المتكٌمـ كالمخاطب، كما ينتظره كما يتكٌقعو المخاطب مف المتكٌمـ، كمف ال

إاٌل  ما زيده، ال عميؾ أقدمت أـ أٌخرتكذلؾ قكلؾ: كاف زيد حميما، ككاف حمي» االىتماـ نجد قكلو: 
أٌنو عمى ما كصفتي لؾ في قكلؾ: ضرب زيدا عبدي اهلل. فإذا قمت: كاف زيد فقد ابتدأت بما ىك 

. فإذا قمتى معركؼ عنده مثمو عندؾ فإٌنما ينتظر الخبر. فإذا قمت: حميما فق د أعممتىو مثؿ ما عممتى
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ٍف كاف مؤٌخرا في  كاف حميما فإٌنما ينتظر أف تعٌرفو صاحبى الصفة، فيك مبدكء بو في الفعؿ، كا 
المفظ. فإف قمت: كاف حميـه أك رجؿه فقد بدأتى بنكرةو، كال يستقيـ أف تيخبر المخاطب عف المنككر 

بكا باب لىٍبسكليس ىذا بالذم يىنًزؿي بو المخاطىبي منزلتؾ  جمع كما  1«في المعرفة، فكرىكا أف يقرى
الٌمساني، كاالجتماعي في العممية التكاصمية حيف جمع بيف الكبلـ كالحاؿ بقصد  الٌسياؽسيبكيو بيف 

ٌنما حذفكا » الكصكؿ إلى تخاطب ناجح بيف المتكٌمـ كالسامع، كدليمنا عمى ىذا الجمع، قكلو:  كا 
ن ٍكا لكثرتيا في كبلميـ، كاستغناءن بما يركف مف الحاؿ كبما جرل مف الفعؿ في ىذه األشياء حيف ثى 

الذكر، كصار المفعكؿ األٌكؿ بدال مف الٌمفظ بالفعؿ، حيف صار عندىـ مثؿ: إياؾ كلـ يكف مثؿ: 
إٌياؾ لك أفردتو، ألٌنو لـ يكثر في كبلميـ كىٍثرةى إٌياؾ، فشبيت بإياؾ حيث طاؿ الكبلـ ككاف كثيرا في 

الي كاف . كبالتٌ مٌما تقٌدـ يتبٌيف لنا اىتماـ سيبكيو بمسألة المعنى كأساس لمتحميؿ الٌمغكمٌ  2«ـالكبل
التفاتو إلى المتكٌمـ أك غايتو مف الكبلـ كالتفاتو كذلؾ إلى أثر سياؽ المكقؼ أك الحاؿ في التراكيب 

ارز في تحديد معاني ة لمكبلـ، كدكرىا البالنحكٌية. فكقؼ بذلؾ سيبكيو عمى األبعاد االجتماعيٌ 
كىنا يمتقي عمؿ سيبكيو مع أحدث االٌتجاىات المغكية مع تباعد الزمف » العبارات المنطكقة. 

اإلشارة إلى فيـ  (تابالك)كثيرا. كتكثر في  الٌسياؽة، إذ كاف يعٌكؿ عمى ىذا الضرب مف كالشقٌ 
 الٌسياؽـ المخاطب ك المخاطب كاالستغناء عف بعض العناصر الٌمغكية في الجممة بناء عمى في

كتاب سيبكيو لنتمٌمس  انطبلقا مٌما سبؽ، نمجك  3«الخارجي الذم يجرم فيو الكبلـ، كاستعمالو
لـ يصٌرح بتة  ، فسيبكيوالٌسياؽالتي استخدميا سيبكيو لئلحالة إلى مصطمح  (المسكككات)

ائر أجزاء كلكٌنو عٌبر عف مفيكمو مف خبلؿ عٌدة ألفاظ تكٌرر ذكرىا في س (سياؽ)بمصطمح 
الكتاب يزخر ف المكتكبة. ا ذات الصمة بالٌمغة المنطكقة الالكتاب. كىي ألفاظ في معظمي

التي يكثر  (المسكككات)إلى حٌد اعتبارىا مف  ترٌبعت عمى الفضاء الٌمغكم لمكتاب (بمسكككات)
الٌمغة التي  تؤٌكد نظرة سيبكيو إلىك كركدىا في كٌؿ األبكاب، كالتي يعرؼ كينعت بيا كتاب سيبكيو. 

كانت نظرة مخالفة لنظرة النحكييف التقميدييف الذيف كانكا يدرسكف الٌمغة مف الجانب الٌمغكم الصكرم 
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الصرؼ؛ فقد كانت نظرتو إلى الٌمغة أٍف درسيا كطبيعة اجتماعية لمنشاط الٌمغكم، كأثرىا في البنية 
ـٌ بالٌمغة الحٌية التي الداخمية لٌمغة، كدرس التعابير المسكككة في حالة تفاعبلتيا  التخاطبية، فاىت

تجرم بيف المتخاطبيف كالتي يتكاصؿ بيا العرب فيما بينيـ، بكٌؿ ما يعترييا مف خطأ أك إصابة 
فىقىٍبؿى الحديث عف آليات التحميؿ التداكلي، كمحاكلة تطبيقيا عمى التعابير المتكٌررة في  لممعنى.

المتكٌمـ؛ إذ تكجد في الكتاب فئات مختمفة كمتنكعة مف الكتاب كاف لزاما عمينا أف نحٌدد ىيكية 
الدالة  (المسكككات)ل بالضركرة إلى تنٌكع المتكٌمميف، كفي الحقيقة ىذا التنٌكع في ىيكية المتكٌمـ أد

 عمى نكع مف أنكاعو كالتي تتمٌثؿ في:

الىتماـ في حقيقتو ة كبالغة في كتابو، كىذا ايٌكلي سيبكيو لمشاعر مكانة خاصٌ  المتكّممَّالشاعر:-أ
إٍف دٌؿ عمى شيء إٌنما يدٌؿ عمى أٌف سيبكيو كمثؿ جميع الٌمغكييف الذيف أعطكا الشعر، كالشعراء 

 حكمٌ عامة، كالنٌ  قعيد الٌمغكمٌ مكانة خاصة في تحميميـ لٌمغة، كاالستشياد بيـ، كاالعتماد عمييـ في التٌ 
في إثبات أك نفي قاعدة كبلمية  خاصة. كذلؾ حيف يحتكـ إلى شعره في مكاضع فيستشيد بيا

َّالَّ)معٌينة. كيتجاكز االستشياد بشعره مف منطمؽ كقكعو في أخطاء مف مبدأ  َّما َّلمشاعر يجوز
اعمـ أٌنو يجكز في الشعر ما ال »  في الكتاب عديدة منيا: المتكّممَّالشاعركأكجو .َّ(يجوزَّلغيره

مف األسماء، ألٌنيا أسماء كما يجكز في الكبلـ مف صرؼ ما ال ينصرؼ، يشٌبيكنو بما ينصرؼ 
كمف أمثمة ىذا النكع  1«أٌنيا أسماء. كحذًؼ ما ال يحذؼ، يشبيكنو بما قد حذؼ كاستعمؿ محذكفا

كليس شيء يضطركف إليو إاٌل كىـ يحاكلكف بو كجيا، كما » مف المتكٌمـ أيضا نجد قكؿ سيبكيو: 
، كسنبٌيف ذلؾ فيما نىستقبؿ إف يجكز في الشعر أكثر مف أف أذكره لؾ ىينا، ألٌف ىذا مكضع  مىؿو جي

 2«شاء اهلل 

َّ َّالمخطئ:َّ-ب في كثير مف  (سيبكيو)كىك العربي الذم تعترم الٌمكنةي لسانىو، فيىٍعمىدي  المتكّمم
المكاضع في الكتاب إلى تصكيب كبلمو، كتكصؼ تراكيبو بالقبح أك الضعؼ، كىي تراكيب ال 

سنف العرب في كبلميا فيي خارجة عف مألكؼ الٌمغة يؤخذ بيا، كال يعتمد عمييا لعدـ خضكعو ل
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كاعمـ أٌف ناسا مف العرب » كمثاؿ ذلؾ قكؿ سيبكيو:  الفصيحة المتداكلة كالمعركفة عند العرب.
ٌنؾ كزيد ذاىباف؛ كذاؾ أٌف معناه معنى االبتداء، فييرل  يغمطكف فيقكلكف: إٌنيـ أجمعكف ذاىبكف، كا 

فإف قاؿ: » كقكلو أيضا: 1«شيئا إذا كاف جائيا، عمى ما ذكرت لؾ أٌنو قاؿ: ىـ، كما قاؿ: كال سابؽ
ـٌ أيسقط  أقكؿ مررت بقائما رجؿ، فيذا أخبث، مف قبؿ أنو ال يفصؿ بيف الجار كالمجركر، كمف ث

  2«رٌب قائما رجؿ. فيذا كبلـ خبيث ضعيؼ

الكبلـ العربي  كىك الذم دأب سيبكيو عمى تكجييو، كتعميمو أسس كأصكؿالمتكّممَّالمتعّمم:ََّّ-تَّ
عادات العرب في الكبلـ كالتعبير عف  فٌ يطمب منو بيف الحيف كاآلخر أف يسالفصيح، فنجده 

» المعاني، كىك يتكٌجو إليو بالحديث في أغمب نصكص الكتاب آمرا، كناىيا، كناصحا، كقكلو: 
أضمرٍت فيو  كاعمـ أٌنو ليس كٌؿ حرؼ يظير بعده الفعؿ ييحذؼ فيو الفعؿ، كلكٌنؾ تيضًمر بعدما

» ،  كيتجمى ىذا النكع أكثر كضكحا في قكلو: 3«العربي مف الحركؼ كالمكاضع كتيًظير ما أظيركا
ـٌ يدخؿ عمييا ما  كاعمـ أٌف النكرة أخٌؼ عمييـ مف المعرفة، كىي أشٌد تمٌكنا؛ ألٌف النكرة أٌكؿ، ث

ـٌ أكثر الكبلـ ينصرؼ في النكرة. كاعمـ أٌف الكاحد أش ٌد تمكنا مف الجميع، ألٌف تعرؼ بو فمف ث
ـٌ لـ يىصرفكا ما جاء مف الجميع ما جاء عمى مثاؿ ليس يككف لمكاحد، نحك  الكاحد األٌكؿ، كمف ث
ٌنما  مساجدى كمفاتيح. كاعمـ أٌف المذٌكر أخٌؼ عمييـ مف المؤٌنث ألٌف المذكر أٌكؿ، كىك أشٌد تمكنا، كا 

يقع عمى كٌؿ ما أخبر عنو.... فالتنكيف عبلمة  (الشيء)مف التذكير. أاٌل ترل أٌف يخرج التأنيث 
فيذه النصكص التي أكردتيا عمى  4«لؤلمكف عندىـ كاألخٌؼ عمييـ، كتركو عبلمة لما يستثقمكف

سبيؿ المثاؿ ال الحصر تبٌيف، كتكٌضح الحكار الذم نعرفو بيف المعٌمـ /األستاذ الذم يمٌثؿ سيبكيو 
ة العربية كبكٌده أف يكتسبيا كالمتمٌثؿ في المتكٌمـ/المستمع تجاه متعٌمـ كمخاطب ميتضمىف يجيؿ الٌمغ

َّلدليؿ عمى ىذا النكع مف المتكٌمـ المتعٌمـ. (اعمـ)سيبكيو لصيغة الفعؿ األمر  المتعٌمـ. كاستخداـ
كمف بيف المسكككات التي استخدميا سيبكيو، كالتي تشير إلى المتكٌمـ /المتعٌمـ كالتي ال تزاؿ 
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ساتذة أثناء تقديـ حصصيـ إلى يكمنا ىذا )سترل ذلؾ إٍف شاء اهلل تعالى( التي تستخدـ مف قبؿ األ
سترل ذلؾ أيضا في » تتضمف معنى المستقبؿ، كمف أمثمتيا ما أكرده سيبكيو في الكتاب حيف قاؿ:

ما يككف بمنزلة الحرؼ في شيء ثـٌ ال يككف معو عمى أكثر  سأفسر لؾ إف شاء اهلل»  1«مكضعو
كقد ذكرنا ذلؾ فيما مضى، كسنذكره أيضا إف » كقكلو: » 2«ٌيف بعضو فيما مضىكقد بي أحكالو، 
ىذه بعض األمثمة كغيرىا كثير  ،4«سأمٌثمو لؾ مظيرا لتعمـ ما أرادكا، إف شاء الٌمو» 3«شاء اهلل 

كلقد قصدنا مف إيراد ىذه األمثمة بيذا الكـ بغية الكشؼ عف تكرارىا مف جية حٌتى عيٌدت 
جية أخرل أردنا أف نبٌيف أٌف سيبكيو ينٌكع مف الصياغة الٌمغكية لمتعابير التي تدٌؿ  مسكككات، كمف

ٍف تبادر إلى الذىف أٌنيا نفسيا مف خبلؿ شكميا الٌمغكم. الٌسياؽعمى معاني مختمفة يضبطيا  ، كا 
في  ةر بعض المسائؿ الٌمغكيٌ كاستخداـ سيبكيو ليذه العبارة لو مدلكؿ يتمٌثؿ في ككف سيبكيو يكرٌ 

بعض األبكاب، كالتي ذكرىا قببل إاٌل أٌف ىذا التكرار كاف مقصكدا مف طرفو، كدليمنا عمى ذلؾ 
استخدامو ليذا النكع مف المسكككات. كىي آلية التعميـ التي يستخدميا المعٌممكف حيف يذٌكركف 

غكم و مستقببل مف الدركس كالكتاب فضاء لسيتناكلكنطمبتيـ بما قدمكه مف حٌصص قببل، كما 
رجة األكلى بيف سيبكيو كمتعٌمـ ضمني يمٌقنو قكاعد الٌمغة الفصيحة فبل غرابة إف اعتمد بالدٌ  تعميميٌ 

َّسيبكيو عمى ىذه األداة التعميمية كعمى ىذه المسكككة.

ََّّ-ث َّالثقة:  صاحة لسانو، كخمٌكىا مف األخطاءكيتمٌثؿ في العربي المكثكؽ بعربيتو، كفالمتكّمم
كىك  ـ ىذا المتكٌمـ يتماشى كالقياسجأ األساس لسيبكيو في تقعيده لٌمغة؛ ألٌف كبلكيمٌثؿ المرجع كالمم

يممؾ معرفة حدسية كفطرية بكجكه الٌنحك، كحاالتو المختمفة دكف أف يككف مٌمما بمصطمحات 
ات التي يمارسيا النحكييف لذا يسند إليو سيبكيو كٌؿ العمميات الٌمغكية التي تجرم في الٌمغة كالعاد

َّكىي كثيرة منيا الحذؼ كاإلضمار، االستخفاؼ كالتقديـ كالتأخير... كغيرىا رب في كبلميـالع
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لقد احتفؿ الكتاب بالمسكككات التي تعٌبر عف المتكٌمـ/ الثقة، كالمتكٌمـ/ المتعٌمـ، كتنكعت الصياغة 
الخميؿ )بكيو ىك تاذ الذم ىك بالنسبة لسيبيف األس (الثقة)بيا، كالتي تعٌبر عف معنى الٌمغكية لتراكي

كالذم يمٌثؿ العربي المكثكؽ بعربيتو، كفصاحة لسانو، كسيبكيو الميريد الذم  (بف أحمد الفراىيدم
ينقؿ الٌمغة عمى لساف شيخو، كيجعميا معيار صحة كصكاب الكبلـ. فمف األمثمة عمى ىذا النكع 

اب عمف ييكثؽ بو مف كذلؾ قكلؾ: ىذا عبد اهلل منطمؽ، حٌدثنا بذلؾ يكنس، كأبك الخطٌ »  نجد:
أٌف ناسا مف العرب يكثؽ بعربيتيـ، كىـ –زعـ أبك الخطاب، كسألتو عنو غير مٌرة » ك 1«العرب 

. فالثقة في ىذا القكؿ منسكبة إلى العرب الذيف 2«بنك سيمىٍيـ يجعمكف باب قمتي أىٍجمىعى مثؿ ظننت 
كحٌدثنا مف » المتكٌمـ الثقة حيف قاؿ: كما استخدـ صياغة مغايرة لمدِّاللة عمى  مف قبيمة بني سميـ.

، ىذه بعض 4«كقد قاؿ قـك مف العرب تيرضى عربيتيـ» ، 3«سمع مف العرب مف يقكؿ ال نٌتيـ أٌنو
 األمثمة التي تحيؿ إلى المتكٌمـ الثقة. 
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عبير عف منذ أف أدرؾ اإلنساف أىميتيا في التٌ  ،كانت الٌمغة كال تزاؿ مكضع اىتماـ الباحثيف     
ريقة الناجعة في تشكيؿ أمِّ حدث تخاطبي قادر عمى إنجاز فعؿ يٌتسـ بكفاءة فكره ككنيا الطٌ 
عمى  ، فقد شغمت الٌمغة الباحث في أصميا كطبيعتيا، أىي نظاـ ترميزم يشتغؿةالتكاصؿ المطمكب

بنية صكرية فحسب؟ أـ ىي بنية ذات طبيعة كظيفية ليا عبلقات كثيقة بجكانب الحياة المعرفية 
َّ كافة؟ 

أتت التداكلية لتجيب عمى ىذه التساؤالت، متجاكزة في ذلؾ نمط دراسة الٌمسانيات الكصفية ف    
عيرؼ عف » فقد  .لكبلـفي االستعماؿ أك ا التي أقصت مف دراستيا الجانب الحٌي في الٌمغة المتمٌثؿ

ة بعيدا عف االستخداـ التداكلييف تشكيكيـ في فكرة قصر الٌمسانيات عمى دراسة الكفاية الٌمغكيٌ 
فالبحث عف المعنى ال يقتصر عمى  1«، كفي ما يتطمبو ذلؾ مف قدر عاؿ مف التجريدالٌسياؽك 

ألٌف ذلؾ لف يتيح لعممية الفيـ أف  ؛في البنية الٌمغكية المجٌردة كما فعمت البنيكية التٌأكيؿاإلنتاج، ك 
تستكمؿ مداىا إاٌل مف خبلؿ سياؽ تتضافر فيو عكامؿ غير لسانية تمعب فيو إستراتيجية المتكٌمـ 
كالمخاطىب دكرا في تحقيؽ ىدؼ الحدث الٌمغكم في عممية تكاصمية ناجحة كناجعة في اآلف نفسو 

لظركؼ التي تكتنؼ كبل مف المرسؿ معتمدة في ذلؾ عمى تفاعؿ حيكم لممعارؼ المشتركة كا
 كالمقاـ؛ ألٌف ىناؾ ظركفا تتدٌخؿ في تشكيؿ الحدث الكبلمي. الٌسياؽكالمخاطب مف خبلؿ دراسة 

 ( (F .Desaussureكانت الدراسات الٌمغكية في الفترة الكاقعة بيف دركس فرديناند دم سكسير    
 الٌدالة، كدراسة النظاـ الٌمغكم كاؿمنحصرة في دراسة األش  (N .Chomskyككتابات تشكمسكي )

إذ نجد سكسير )مثبل( قد درس الٌمغة عمى أساس أٌنيا نظاـ مف العبلمات ال قيمة لكحداتيا إاٌل 
كبنية مغمقة عف الظركؼ  ما بينيا، كما درس الٌمغة في ذاتيا كلذاتيا، بالعبلقات القائمة في

بذلؾ تعٌد ف 2لٌمغة كالعامؿ االجتماعيٌ  فسيٌ النٌ مؤٌكدا في الكقت نفسو عمى أىمية العامؿ  الخارجية
نتيجة لشعكر كاف ظيكر ىذه الدراسات  متدادا لجيكد المدرسة الكظيفية؛ إذ إفٌ ا الدراسات التداكلية

خاطب في تقديـ تفسير ناجع لعممية التخاطب. كيمكف لمتٌ  لنمكذج التقميدمالميتميف بيا بإخفاؽ ا
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ات الفعمية التي تستخدـ فييا الٌسياقخاطب بمعزؿ عف ممو مع التٌ تمخيص أكجو اإلخفاؽ فيو، في تعا
خاطب بطابع مثالي تتجمى فيو قضايا الٌمبس كالخركج عف المكاضعات الٌمغة كيصبغ عممية التٌ 

ىماؿ األصكؿ التخاطبية المفٌسرة لمقاصد  الٌمغكية كقصر كظائؼ الٌمغة عمى عممية اإلببلغ، كا 
ية، كبيذا الٌسياقب كإنتاج لغكم يينظر إليو في عبلقاتو بظركفو المقامية ك فاىتٌمت بالخطا 1المتكٌمميف

أكلت التداكلية ألقطاب العممية التكاصمية أىمية بالغة فاىتٌمت بالمتكٌمـ كمقاصده بكصفو عنصرا 
ية أىمية بكصفيا عناصر مساعدة في تأدية الٌسياقفاعبل في عممية التكاصؿ. كمنحت لمظركؼ 

 ىذه المقاصد.

نتيجة اإليماف بفكرة أٌف الٌمغة ال تظير خصائصيا إاٌل مف خبلؿ المنجز  التداكلي االٌتجاه ظير    
سكاء أكاف ذلؾ مف حيث التركيب  ،مفظي في سياؽ معٌيف، فقد اٌتضح عدـ كفاية الدراسة الشكميةالتٌ 

ة بدراسة استعماليا الداللة المنطقية. ىذا ما دعا الباحثيف إلى تطكير الدراسات الٌمغكيأـ مف حيث 
الذم يجرم فيو التمٌفظ بالخطاب  الٌسياؽإطاره االجتماعي، مما استدعى دراسة  في التكاصؿ ضمف

فالتداكلية تيتـٌ بالكبلـ كنشاط فردم لٌمغة، كبالتالي تيتـٌ الٌمغكم كذلؾ بمعرفة عناصره الفاعمة فيو. 
 .الٌسياؽبيذا الفرد المتكٌمـ، كبالمتمقي كب

رؼ رؼ األٌكؿ الذم يٌتجو بو إلى الطٌ تكٌمـ )المخاطب( ال يككف بدكنو الخطاب؛ ألٌنو الطٌ فالم      
اني ليكٌمؿ دائرة العممية التخاطبية، بيدؼ إفيامو مقاصده أك لمتأثير فيو، لذلؾ فإٌف المتكٌمـ يختار الثٌ 

تماعي أك المكقع ما يتناسب مع منزلتو كمنزلة )المتمقي( كفؽ ما يقتضيو مكقعو، إما المكقع االج
ليو يٌتجو الخطاب الذم يعٌبر  ،اني مف الخطابرؼ الثٌ أك غيرىما. أما المتمقي فيك الطٌ  الكظيفيٌ  كا 

عند اختيار  عف مقاصد المتكٌمـ. كعميو فإٌنو يمارس بشكؿ غير مباشر دكرا في تكجيو المتمقي
و منو. كٌؿ ذلؾ يترؾ أثره مف انطبلقا مف عبلقاتو السابقة بالمتكٌمـ، كمكقف أدكاتو كصياغة خطابو

 منطمؽ أٌنو ىك الذم يمارس تفكيؾ الخطاب كتأكيمو بيدؼ معرفة مقاصد المتكٌمـ كأىداؼ الخطاب.
في اختيار اآلليات المناسبة لعممية التكاصؿ  ـي يً سٍ يمٌثؿ اإلطار العاـ الذم يي  الٌسياؽفي حيف نجد 

                                                           

.98، ص مد يكنس عمي، مدخؿ إلى المسانياتمحمد مح - 1  
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لمتخاطبيف، كاإلطار الزمني كالمكاني كاألدكات بيف طرفي الخطاب مف متكٌمـ كمتمقي كالعبلقة بيف ا
 الٌمغكية.

البنى  كتفسير ،قميدم، عمما يكتفي بكصؼفالتداكلية ليست عمما لغكيا محضا، بالمعنى التٌ     
الٌمغكية، كيتكقؼ عند حدكدىا كأشكاليا الظاىرة . بؿ ىي عبارة عف مجاؿ التقاء مشاريع معرفية 

فالحديث عف التداكلية يقتضي مٌنا اإلشارة إلى  (اصؿ الٌمغكم كتفسيرهالتك )ظاىرة  متعٌددة في دراسة
العبلقات القائمة بينيا كبيف الحقكؿ المختمفة؛ ألٌنيا تنتمي إلى حقكؿ مفاىيمية تضـٌ مستكيات 

خاطب كاالستدالالت التداكلية، كالعمميات الذىنية المتحٌكمة في متداخمة كالبنية الٌمغكية، كقكاعد التٌ 
أىمية التداكلية إذف إذ إٌف  1اج كالفيـ المغكييف، كعبلقة البنية الٌمغكية بظركؼ االستعماؿ... إلخاإلنت

دراسة االستعماؿ الٌمغكم، بدءا مف ظركؼ إنتاج الممفكظ إلى الحاؿ التي يككف   خبلؿ تٌتضح مف
 .فييا لؤلحداث الكبلمية قصد محٌدد، إلى ما يمكف أف تينشئو مف تأثيرات في السامع

كتحاكؿ اإلحاطة بعديد مف  ،ة في ككنيا تيتـٌ بطرح اإلشكاليات اليامةكتتجمى أىميتيا خاصٌ      
لى مف يتكٌمـ؟ ماذا نقكؿ بالضبط عندما نتكٌمـ؟ ما ىك مصدر »األسئمة مف قبيؿ:  مف يتكٌمـ؟ كا 

مبل عا الٌسياؽمف ىنا أصبح  2«التشكيش كاإليضاح؟ كيؼ نتكٌمـ بشيء، كنريد قكؿ شيء آخر؟
حاسما في رسـ األبعاد التي ال بٌد مف تفاعميا قصد تحقيؽ عممية الفيـ كالتكاصؿ بيف المتخاطبيف 

 فظير ىذا االتجاه المٌيـ الذم استقٌر عميو البحث الٌمغكم الحديث بمصطمح التداكلية.

ة كبرل ة التي تٌتصؼ بيا التداكلية ىي إيبلء أىميالمزيٌ ا تقٌدـ نخميص إلى القكؿ إٌف ممٌ ك     
ألقطاب العممية التكاصمية، كعزكفيا عف مبدأ الييمنة الذم عرفتو مدارس لغٌكية سابقة فاىٌتمت 
بالمتكٌمـ، كمقاصده بكصفو عنصرا فاعبل في عممٌية التكاصؿ، كمنحت األىمية القصكل لمظركؼ 

المستمع  ية، بكصفيا عناصر مساعدة في تأدية ىذه المقاصد، كعٌكلت كثيرا عمى استغبلؿالٌسياق
  ية في سبيؿ الكصكؿ إلى المعنى الذم قصده المتكٌمـ.الٌسياقلمظركؼ 

                                                           
 في التراث الٌمساني العربي( "مية) دراسة تداكلية لظاىرة " األفعاؿ الكبلمسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب  - 1
  .17ص  ،، دار الطميعة2005بيركت:  .1ط
.04ص  ،مقاربة التداكليةفرانسكاز أرمنيكك، ال - 2  
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ـك ىذا كلكي يككف الحديث عف أفعاؿ الٌمغة كافيا مٌمما ال قصكرى فيو ال بٌد مف التطٌرؽ إلى مفي   
لى إسيا اتالمنيج المعاصر في الدراس  سنحاكؿ مات أبرز مؤسسيو كمفكريو. ىذا ماالٌمغكية، كا 

 .تو في ىذا الفصؿ مف البحثمعالج

ؿ( كقد َّ:(La pragmatique)التداوليةَّتعريفََّّ-1ََََّّّّ إٌف مقكلة التداكلية مشتقة مف مادة ) دىكى
ؿ: الدُّكلة كالد كلة العيٍقبىةي في الماؿ كالحرب سكاء كقيؿ الدُّكلة »ٌرفيا ابف منظكر في لسانو فقاؿ: ع دىكى

لحرب كقيؿ: ىما سكاء فييما: يضماف كيفتحاف، الد كلىة بالفتح بالضـ، في الماؿ كالد كلة بالفتح في ا
كؿ، كالدُّكلة في الحرب أف تداؿ إحدل الفئتيف عمى األخرل، يقاؿ كانت عمييـ الد كلىة، كالجمع الد  

كالد كلة: اسـ الشيء الذم يتداكؿ. دالت األياـ أٍم: دارت كاهلل يداكليا بيف الناس.  بالضـ في الماؿ.
ؾ: ما تداكلكا األمر بينيـ يأخذ ىذا دكلة كىذا دكلة، كقكليـ دكاليؾ أم تداكال بعد تداكؿ. دكالي

ؿي  ىذا مف الناحية 1َّ «كالد كؿ: النبؿ المتداكؿ، عف ابف األعرابي أنشد: يمكذ بالجكد مف النبؿ الد كى
بناء عمى مجاؿ أما مف الناحية االصطبلحية فاكتسبت التداكلية عددا مف التعريفات ك الٌمغكية، 

 نفسو. اىتماـ الباحث 

تداكؿ  »صمة بتعريؼ التداكلية يقكؿ فيو: لما لو مف كرد قكال لطو عبد الرحمف كلكف قبؿ ذلؾ ن
يفيد معنى "تناقمو الناس، كأداركه فيما بينيـ" كمف المعركؼ أيضا أٌف مفيـك النقؿ  الناس كذا بينيـ

فيقاؿ: "نقؿ الكبلـ عف قائمو "بمعنى ركاه عنو...  ة...كالدكراف مستعمبلف في نطاؽ الٌمغة الممفكظ
كراف يدالف في استخداميما الٌمغكم عمى كيقاؿ: "دار عمى األلسف" بمعنى جرل عمييا... فالنقؿ كالد

الحركة بيف الفاعميف... فيككف التداكؿ  في استخداميما التجريبي عمى معنىمعنى التكاصؿ، ك 
يفيـ مف ف 2«كالتفاعؿ، فمقتضى التداكؿ يككف القكؿ مكصكال بالفعؿجامعا بيف اثنيف ىما: التكاصؿ 

كالتكاصؿ بيف المتخاطبيف ككٌؿ قكؿ يتمفظ بو ىدفو  ،ىذا القكؿ أٌف مجاؿ التداكلية ىك التفاعؿ
كمف أكائؿ الباحثيف العرب في ىذا المجاؿ نجد طو عبد الرحمف الذم استخدـ  إجرائي كتأثيرم.

منذ  كقد كقع اختيارنا »فيو:  كالذم يقكؿ( (La pragmatique: ػببل لػمصطمح )التداكليات( مقا
                                                           

،.مادة ]دكؿ[، 11المجمد  العرب،ابف منظكر، لساف - 1  
  .244، المركز الثقافي العربي، ص1993المغرب:  .2طو عبد الرحمف، تجديد المنيج في تقكيـ التراث، ط -2
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مقاببل لممصطمح الغربي )براغماتيقا(؛ ألٌنو يكفي المطمكب  (التداكليات)عمى مصطمح  1970
كالتفاعؿ معا، كلقي منذ ذلؾ الحيف قىبكال مف لدف  (االستعماؿ)حٌقو، باعتبار داللتو عمى معنييف 

التداكليات ىي الدراسات التي تختص » كعٌرفو بقكلو:  1«ذكا يدرجكنو في أبحاثيـالدارسيف الذيف أخ
ف أمكف بتفسير  (الٌداليف)كبيف  (مدلكالتيا)عية كالطبي (الدكاؿ)العبلقات التي تجمع بيف  بكصؼ كا 

مف ك  (pragmatics)كفي الٌمغة اإلنجميزية (pragmatique)* يقابمو في الٌمغة الفرنسية  2«بيا
التداكلية ىي الميداف الذم يدرس إمكانات استعماؿ الٌمغة مف  »: ليا نجد أفٌ  ةريؼ المختصر االتع

ريؼ أٌف التداكلية أصبحت تيعنى بتحميؿ نستنتج مف ىذا التعك  3«قبؿ المتخاطبيف في كضعية تكاصؿ
ىذا  فيي تدرس الجانب الحي لٌمغة أم الجانب التكاصمي؛ ألفٌ  لعبلقة بيف النص كمستعممي الٌمغةا

عمـ التراكيب رٌكزكا في دراساتيـ الٌمغكية عمى الجانب ظٌؿ مستبعدا مف قبؿ المسانييف الذيف 
(Syntaxe)  كعمـ الداللة(Sémantique). «  فالٌمغة ال يمكف أف تنعزؿ عف استخداميا كتنحصر

كيضـٌ  4"لٌمغةفي عممي النحك كالمعاني بؿ إٌف االتصاؿ يمعب دكرا فاعبل إذا أردنا أف نفيـ حقيقة ا
كسمات التفاعؿ  ،كنكع المعمكمات المطركقة ،كالمقاـ كغاية النص ،الجانب التداكلي دكر المتمقي

Interaction  ككيفية التكاصؿCommunication .كالغرض منو 

رس الغربي نجد أٌف الدراسات تشير إلى أٌف أٌكؿ مف استعمؿ مصطمح التداكلية كبالنسبة لمدٌ     
 1938سنة  *(Charles William Morris)كلياـ مكريس  يميائي األمريكي تشارؿالفيمسكؼ كالس

ـٌ بدراسة عبلقة العبلمات بمستعممييا إٌف  »إذ  داال بو عمى فرع مف "عمـ العبلمات" كىك فرع ييت

                                                           

.28ـ، المركز الثقافي العربي، ص2000المغرب:  .2، ططو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ -  1 
. 28، ص المرجع نفسو - 2 
كالتبادلية، كاالٌتصالية كالنفعية  ىناؾ الكثير مف الترجمات العربٌية ليذا المصطمح أقؿ شيرة في نظرنا أماـ شيرة التداكاية  *

كالمقصدية، كالمقاماتية، كالكظائفية كالتخاطبية... كىناؾ مف الباحثيف مف يفٌضؿ مصطمح )تداكليات( بصيغة الجمع بدؿ 
  التداكلية بصيغة المفرد؛ ألٌنيـ أدرككا صعكبة تكحيد التداكلية، كمناىجيا كال حٌتى أىدافيا.

3 - Petit Larousse, librairie Larousse, Paris, Edition 1980, p 734.   
    .169، المركز الثقافي العربي، ص 2002 :. الدار البيضاء3ناقد األدبي، ط البازعي سعد، دليؿ الالركيمي ميجاف ك  - 4
*
، كضع أسس الدالئمية، ككضع نظرية العبلمات سنة 1901شارلز كلياـ مكريس: عالـ كفيمسكؼ أمريكي كلد سنة  

، المعنى كالمغزل دراسة في عبلقة العبلمات 1946، اإلشارات كالٌمغة كالسمكؾ 1932، كأٌسس نظريات في العقؿ 1938
  .. كتشابكت في مذىبو عناصر البرجماتية كالكضعية1964كالقٌيـ 
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أك عمـ  1«كمستعممي ىذه العبلماتالتداكلية جزء مف السيميائية التي تعالج العبلقة بيف العبلمات، 
ـٌ فييا إنتاج  2«العبلقات بيف العبلمات كمستخدمييا»يدرس  أم تحديد الظركؼ المحيطة التي يت

 الممفكظ، كالمتمٌثؿ أساسا في المتكٌمـ ، كالمتمقي، كالكضعية التخاطبية.

مف عنايتو بتحديد اإلطار العاـ لعمـ العبلمات أك السيميائية، مف خبلؿ  لقد انطمؽ مكريسك      
 :3فركع تعالج الٌمغة كىيتمييزه بيف ثبلثة 

كعمـ  ( حك الذم يقتصر عمى دراسة العبلقات الشكمية بيف العبلماتكباإلجماؿ النٌ ب )عمـ التراكي
الداللة الذم يدكر عمى الداللة التي تتحٌدد بعبلقة تعييف المعنى الحقيقي القائمة بيف العبلمات كما 

كأخيرا التداكلية  .(تؤكؿ إلييا ىذه العبلمات تدٌؿ عميو، أم دراسة عبلقة العبلمات باألشياء التي
بالعبلقات بيف العبلمات كمستخدمييا. كاألمر الذم استقر في ذىنو  -في رأم مكريس–التي تعنى 

ىك أٌف التداكلية تقتصر عمى دراسة ضمائر التكٌمـ كالخطاب كظرفي المكاف كالزماف )ىنا، اآلف( 
ت تككف جزئيا خارج الٌمغة نفسيا، أم مف المقاـ الذم عابير التي تستقي داللتيا مف معطياكالتٌ 

  يجرم فيو التكاصؿ.

السيميائية العبلمات الٌمغكية كغير الٌمغكية في عبلقتيا بمستخدمييا أك مستعممييا المؤٌكليف تدرس 
ليا. كىذا بعكس ما نجده عند البنيكييف  في اتٌباعيـ لممنيج الصكرم المنطقي لٌمغة الذم يقـك عمى 

 اسة العبلمات الٌمغكية بمعزؿ عف الظركؼ الخارجية المحيطة بيا كالمنتجة ليا.در 

 Françoisكفرانسكاز ريكانتي ) (Anne – Mrie Dillerكيعٌرؼ آف مارم ديير )    
Récannati مقدرتيا  عمى دراسة استعماؿ الٌمغة في الخطاب شاىدة في ذلؾ» ( التداكلية بأٌنيا

ببعض األشكاؿ الٌمسانية التي ال يتحٌدد  ـأٌف التداكلية تيتٌ  ٌكدمعناه يؤ  كىذا القكؿ في 4«الخطابية

                                                           

.08ص  فرانسكاز أرمنيكك، المقاربة التداكلية، -  1  
 .1ط  ،تر: سيؼ الديف دغفكس، محمد الشيباني ،جديد في التكاصؿ عمـ، كؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـكآف ركب -2

  .29ص   ،المنظمة العربية لمترجمة، 2003: لبناف
  .29، ص المرجع نفسو -3

.8فرانسكاز أرمنيكك، المقاربة التداكلية، ص  - 4  
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معناىا إاٌل مف خبلؿ استعماليا، فيي بذلؾ ال تكتفي بالشكؿ فقط، بؿ ترٌكز اىتماميا أكثر عمى 
الثكرة التي قادتيا التداكلية في تجاكزىا لمبعد الداخمي  في مي كٍ ىنا تى  االستعماؿ كعممية التخاطب.

كاأللسنية إلى البعد االستعمالي لٌمغة؛ إذ تشير الكتابات المتخٌصصة في المكضكع  ،كالداللة ،حكلمنٌ 
ات التي يجب أف تككف الٌسياقالتداكلية ىي دراسة قدرة مستعممي الٌمغة عمى ربط الجمؿ ب » :إلى أفٌ 

ـٌ كال ،بذلؾ تتناكؿ مفاىيـ كانت غائبة تماما عف الدرس الٌمغكم فيي 1«مبلئمة ليا ٌمساني الذم اىت
 » :كىناؾ فئة مف الباحثيف يركف أفٌ بقضايا شكمية كبنائية في دراسة الٌمغة كالنظاـ كالنسؽ كالبنية. 

ىي استعماؿ  فالتداكلية بتعبير آخر 2« الٌسياؽالتداكلية ىي عمـ االستعماؿ الٌمساني ضمف 
أعاد  الٌسياؽ. كنظرا ألىمية دالعبلمات سكاء أكانت لغكية أـ غير لغكٌية، كذلؾ ضمف سياؽ محدٌ 

 فبل قيمة لممفردات  3يةالٌسياقتسمية مصطمح التداكلية بمصطمح   (Maeks Bliqueماكس بميؾ )
 الٌسياؽبٌد مف كجكب دراسة الخطاب الذم ينتجو المتكٌمـ داخؿ أك العبارات بمعزؿ عف سياقيا. فبل 

كالمعاني تٌتضح مقاصد المتكٌمـ  تخاطب لكيكالظركؼ المحيطة بو، كمف خبلؿ زماف كمكاف ال
  لممخاطب كالتي يرمي إلييا المتكٌمـ.المطمكب إيصاليا 

ـٌ بالبعد االستعمالي لٌمغة، كما ينتج عف ذلؾ مف الجـز بأ نايمكن نامف ىك  ٌف التداكلية حقؿ لساني ييت
كالتداكلية  عٌينةإنجاز كبلمي بحيث إٌف الكبلـ في الٌمغة ييدؼ إلى التأثير في الغير كتحقيؽ غاية م

كفي العقد السابع مف القرف العشريف أصبحت  .الٌسياؽتأخذ بعيف االعتبار كبل مف المتكٌمـ ك 
الدرس الٌمغكم بعد أف قاـ عمى تطكيرىا ثبلثة مف فبلسفة الٌمغة المنتميف  في التداكلية مجاال يعٌتد بو

 Johnكجكف سيرؿ  John Austinلجامعة أكسفكرد كىـ: جكف أكستيف  إلى التراث الفمسفي
Searl  كبكؿ جرايسPaul Grice  فمسفة الٌمغة الطبيعية )مف ركاد مدرسة كقد كاف ىؤكالء 

Natural Language  أك العاديةOrdinary) 

ـٌ        بطريقة تكصيؿ معنى الٌمغة اإلنسانية الطبيعية مف خبلؿ  »كنشير إلى أٌف جميعيـ اىت
ٌسرىا، ككاف ىذا مف صميـ عمميـ، كىك مف التداكلية أيضا كمف إببلغ مرسؿ رسالة إلى مستقبؿ يف

                                                           
1- Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris Edition, 1980, p 734.  

.11منيكك، المقاربة التداكلية، صفرانسكاز أر  - 2 
.11، صالمرجع نفسو - 3  



َّنظريةَّأفعالَّالكالمَّفيَّالدراساتَّالغربيةَّوالعربيةَََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ثانيالفصلَّال
 

51 
 

كقد تأٌثر أصحاب ىذه  1«الغريب أٌف أحدا منيـ لـ يستعمؿ مصطمح التداكلية فيما كتب مف أبحاث
كىك أحد أقطاب الفمسفة التحميمية؛ تمؾ الفمسفة  *L . wittgestin شتايف نالمدرسة بػ لكدفيغ فيتغ

ف اختمفكا في آليات  (مبدأ التحميؿ)مف الفبلسفة الذيف يعتمدكف  عةالتي ظيرت عمى يد مجمك  كا 
كفيؿ بإيصالنا إلى تفسير فمسفي  كمكاضع تطبيقو، كيقـك ىذا المبدأ عمى التحميؿ الفمسفي لٌمغة

لمفكر، كتفسير الفكر كفيؿ بإيصالنا إلى الفيـ الكمي لمككف، كباعتمادىا ىذا المبدأ انطمقت ىذه 
ع جميع اإلشكاليات الفمسفية، كتعيد صياغتيا عمى أساس عممي ىك الٌمغة، كلذلؾ الفمسفة لتراج

فيي تعٌد رٌدة فعؿ قكية عمى الفكر الفمسفي القديـ، كذلؾ أٌنيا استدركت عميو إىمالو لٌمغات الطبيعية 
بما طرحو مف  (لكدفيغ فيتغنشتايف)فسعت ىي إلى دراستيا كتحميميا؛ بحيث برز اسـ الفيمسكؼ 

رة االىتماـ بالٌمغة العادية؛ كىي الٌمغة الجارية التي يتكمميا الرجؿ العادم أك رجؿ الشارع في ضرك 
لذا فيك يرٌكز  (االستعماؿ)قانكنيا  (عبةل)يرل أٌف طبيعة الٌمغة ىي أٌنيا  حياتو اليكمية، كالذم كاف

 رىينة االستعماؿ اليكمي العادم.ىذه المعاني ك عمى معاني الكممات، 

بقكة لتفسير ظاىرة المعنى، كقد كٌظؼ أكستيف ىذا المفيـك عند  (االستعماؿ)طيرح مفيـك كبذلؾ 
لفمسفة التحميمية أثر فا التداكلية.التي تعتبر أىـ النظريات  (األفعاؿ الكبلمية)محاكالتو لتقعيد نظرية 

ية ىامة كانت غائبة جمي في نشكء الٌمسانيات التداكلية؛ فبتحميميا لٌمغة الطبيعية أثارت مشكمة منيج
في سياقات  كية كالتكليدية كىي دراسة قكاعد استعماؿ الٌمغةيدراسات الٌمسانية آنذاؾ مثؿ البنعف ال

 مختمفة؛ ككذا مقاصد المتكمميف كأغراضيـ كأحكاؿ المخاطبيف.

ة أف تتجاكز الكصؼ الصكرم لٌمغة في داكلية، باعتمادىا ىذه المنيجيٌ كلقد استطاعت التٌ      
كاستعماالتو العامة كالخاصة  ،ىاف مستعممييا إلى الكصؼ الحقيقي لمكاقع الٌمغكم في إنجازاتوأذ

 الخاضعة لظركؼ الكبلـ كمقاصد المتكمميف.

                                                           
، دار 2004 :. اإلسكندرية1محمكد أحمد نحمة، االتجاه التداكلي في البحث الٌمغكم المعاصر في الٌمغة كاألدب، ط  -1

                                                                                   .                                                                    168ص  ،الكفاء لدنيا النشر
( كىك أستاذ 1951-1989منطقي نمساكم تحصؿ عمى الجنسية البريطانية )  L . wittgestinلكدفيغ فيتغنشتايف   *

اسة الٌمغات الطبيعية كضع نظرية اٌتجو إلى در  1930الفمسفة في كمبريدج، بحث في أسس الرياضيات، كفي بداية سنة 
 . philosophical investigationمف مصنفاتو:   jeu de languageلعبة الٌمغة 
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، كمف بيف حاكلت التداكلية اإلجابة عف أسئمة كثيرة؛ لـ تستطع المناىج األخرل اإلجابة عنيا   
لماذا نطمب مف جارنا حكؿ  نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ماذا نصنع حيف نتكمـ؟ ماذا » ىذه األسئمة: 

لى مف يتكمـ؟ مف يتكالمائدة أف يٌمدنا بكذا، بينما في مقدكره أف يفعؿ؟  مـ كمع فمف يتكمـ إذف؟ كا 
مف؟ مف يتكمـ كألجؿ مف؟ ماذا عمينا أف نعمؿ حتى يرتفع اإلبياـ عف جممة؟ ماذا يعني الكعد؟ 

نا نريد قكلو؟ ىؿ يمكف أف نركف إلى المعنى الحرفي لقصد غير ما ك كيؼ يمكننا قكؿ شيء آخر
ىذه التساؤالت ك  1«ما ىي استعماالت الٌمغة؟ أم مقياس يحٌدد قدرة الكاقع اإلنساني الٌمغكية ما؟ 

كاليدؼ مف كٌؿ ىذا ىك كيؼ  (Analyse du discours)ىامة جدا في مجاؿ تحميؿ الخطاب 
ـٌ بالبعد القكؿ كما يشير  مية ناجحة.يمكننا أف نجعؿ مف الخطاب رسالة تكاص إلى أٌف التداكلية تيت

عتبر عمـ جديد لمتكاصؿ يدرس الظكاىر الٌمغكية في االستعماؿ؛ بحيث تسعى التكاصمي لٌمغة، ليذا تي 
 قدرات اإلنسانية لمتكاصؿ الٌمغكمإيجاد القكانيف الكمية لبلستعماؿ الٌمغكم كالتعرؼ عمى ال» إلى 

كيمكننا أف نعتبر أكجز تعريؼ  2«مف ثـٌ جديرة بأف تسمى عمـ االستعماؿ الٌمغكم كتصير التداكلية 
؛ interaction أك في التكاصؿ useىك دراسة الٌمغة في االستعماؿ »لمتداكلية كأقربو إلى القبكؿ 

ألٌنو يشير إلى أٌف المعنى ليس شيئا متأصؿ في الكممات كحدىا كال يرتبط بالمتكمـ كالسامع في 
ككرد في معجـ  3«)مادم كاجتماعي، كلغكم( كصكال إلى المعنى الكامف في كبلـ ما محٌدد سياؽ

أٌف التداكلية ىي جانب مف جكانب الٌمغة ييتـٌ بمبلمح استعماليا )نفسية »الٌمسانيات كعمـك الٌمغة 
 المتكٌمميف، رٌد فعؿ المستمعيف، الطابع االجتماعي لمخطاب، مكضكع الخطاب... إلخ( بمقابؿ
 4«الجانب التركيبي )الميزات الشكمية لؤلبنية الٌمغكية( كالداللي )العبلقة بيف الكحدات المسانية كالعالـ

تدرس استعماؿ الٌمغة  ؛ فييرتبط بفكرة االستعماؿت في مجمميا مف الكاضح أٌف تعريفات التداكلية
 إلى آخر.ر عف معاني مختمفة مف سياؽ ؛ فالجممة الكاحدة يمكف أف تعبٌ الٌسياؽفي 

                                                           

.07فرانسكاز أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص  -  1  
.17-16ص ،مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب -  2  
.171غكم المعاصر، ص نحمة، االتجاه التداكلي في الدرس المٌ  أحمد محمكد -   3  

4- Dubois et AL, Dictionnaire de linguistique et des sciences du Langages, Librairie 
Larousse, 1994, p 375. 
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 :1أما عف مياـ التداكلية كأىميتيا في دراسة الخطاب فقد حٌددىا مسعكد صحراكم في

* دراسة استعماؿ الٌمغة التي ال تدرس البنية الٌمغكية ذاتيا، كلكف تدرس الٌمغة عند استعماليا في    
مخاطب )إلى  كمكٌجيا (متكٌمـ محٌدد)صادرا عف  (كبلما محٌددا)بكصفيا المقامات المختمفة، أم 

 ؛(غرض تكاصمي محٌدد)لتحقيؽ  (محٌددمقاـ تكاصمي )في  (لفظ محٌدد)بػػػػػ  (محٌدد

 ؛االستداللية في معالجة الممفكظاتشرح كيفية جرياف العمميات *     

 ؛حرفي عمى التكاصؿ الحرفي المباشربياف أسباب أفضمية التكاصؿ غير المباشر كغير ال *    

 ات.ظفي معالجة الممفك  ةالصرفكية يالمعالجة المسانية البنسباب فشؿ شرح أ *    

مما سبؽ نخمص إلى أٌف الدراسة التداكلية قد عنت بأكثر مف جانب مف جكانب الخطاب، كذلؾ 
 :2ضمف عدد مف الدراسات منيا

 * األفعاؿ الكبلمية؛    

 داكلي؛* كالقصد أك المعنى التٌ     

 * اإلشاريات.    

ستيف كسيرؿ إسيامات في بناء صرح التداكلية مف خبلؿ نظرية األفعاؿ فقد كاف لكؿ مف أك 
 لتداكلية ضمف نظريتو في المحادثة.الكبلمية كما كاف أيضا لجرايس إسيامات في تطكير ا

د ىؤالء الباحثيف في ىذا الميداف، كنعٌرؼ بأىـ مبادئ ـ نبذة عف جيك ما يأتي أف نقدٌ  فيكسنحاكؿ 
عمى المسكككات التي  ية في تحميؿ الخطاب قصد تطبيقيااتيا اإلجرائنظرية أفعاؿ الكبلـ كأدك 

 .تضٌمنيا كتاب سيبكيو

 

                                                           

.27-26مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص  - 1  
  .24ص، ستراتيجيات الخطابإعبد اليادم بف ظافر الشيرم،  -2
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َّ:َّتداوليةالمفاىيمَّأىّمََّّ-2ََّّ

 تقـك التداكلية عمى عٌدة مفاىيـ أىٌميا:

َّ1-ََّّ يترٌدد كثيرا لفظ الخطاب بكصؼ آخر كفي تراكيب إضافية متعٌددة مألكفة الخطاب:
 في، الخطاب الصكفي، الخطاب السياسي، الخطاب التاريخياالستعماؿ مثؿ: الخطاب الثقا

َّالخطاب االجتماعي.

عند )ىايمز(. فمفيـك الخطاب يطمؽ إجماال عمى أحد لقد كرد مصطمح الخطاب كألكؿ مرة ك 
األٌكؿ: أٌنو ذلؾ الممفكظ المكٌجو إلى الغير، بإفيامو قصدا معٌينا )يٌتفؽ مع ما  ؛المفيكميف التالييف

لقد عٌرفو طو عبد الرحمف ك  1رب قديما( الثاني: الشكؿ الٌمغكم الذم يتجاكز الجممةكرد عند الع
 2«إلى الغير بغرض إفيامو مقصكدا مخصكصا وو ج  كى الخطاب أٌنو كؿ منطكؽ بو مي حٌد إذ » بقكلو: 

كمف الذيف قامكا بتحديد مفيـك  .أك مكتكب فمف القكؿ ندرؾ أٌف الخطاب ذك طابع شفاىي يتمفظ بو
الذم انطمؽ مف الثنائية التي أصبحت متداكلة منذ سكسير  (قيـك)اب كفؽ المفيـك األٌكؿ نجد طالخ

 (Parole( عكض كبلـ )Discoursاستعماؿ كممة ) (قيـك)ؿ كيفضٌ  في ثنائية الٌمغة/كبلـ، المتمٌثمة
. مثؿ: الكجو ذلؾ ليؤٌكد عمى ما يكتسبو اإلنجاز الٌمغكم مف أكجو رٌبما ال يحكييا لفظ كبلـ مباشرة 

  3الٌسياؽالكتابي، الحركات الجسدية، 

 (ظافر الشيرم)كمف التعاريؼ المقٌدمة لمصطمح الخطاب مع مقابمتو مع مفيـك الٌنص ما ساقو لنا 
فالنص ىك مجمؿ القكالب الشكمية: النحكية كالصرفية كالصكتية، بغض النظر عٌما : » حيف قاؿ

في حيف يحيؿ الخطاب عمى عناصر الخطاب  فو مف ظركؼ أك يتضٌمنو مف مقاصد.يكتن
 يفترض معرفة شركط إنتاجو كظركفو ككذلؾ في تأكيمو. مما ارجية في إنتاجو كتشكيمو الٌمغكمالخ

كما أٌف ىناؾ فرقا في العبلمات المستعممة، فقد ينتج الخطاب بعبلمات غير لغكية كما ىك الحاؿ 
الخطاب اإلعبلني التجارم الذم يقتصر عمى  في التمثيؿ الصامت، أك الرسـ الكاريكاتكرم، أك

                                                           

.36ص ،ستراتيجيات الخطابإعبد اليادم بف ظافر الشيرم،  - 1  
.215ص  ، المركز الثقافي العربي،1998الدار البيضاء:  .1طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ط - 2  
.36ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص - 3  
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كمي فمقد مٌيز لنا ىذا القكؿ بيف مفيـك النص الذم ىك الجانب الش 1«استعماؿ عبلمات غير لغكية
ات الخارجية في الٌسياقالصكتية، الصرفية، التركيبية دكف االلتفات إلى  لٌمغة في مختمؼ مستكياتو

إذ يحيؿ إلى العناصر الخارجية في إنتاجو كتشكيمو  فيختمؼ عميوتأكيؿ معناه، بينما الخطاب 
 الٌمغكم.

 عناصرَّالخطاب:-1َّ-1ََََّّّّ

 تتككف عناصر الخطاب مف مكٌكنات دكرة التخاطب المشٌكمة مف:      

 المتكٌمـ؛-1     

 المتمقي؛-2      

 العناصر المشتركة.-3      

صمية، فمنو ينطمؽ الخطاب كيبدأ في العممية التكابيت القصيد يمٌثؿ  :لمتكّمماَّ-1-1-1ََّّ  
الذات المحكرية في إنتاج الخطاب؛ ألٌنو ىك »  التكاصؿ، كالمقصكد بالمتكٌمـ ىك المرسؿ باعتباره

الذم يتمٌفظ بو، مف أجؿ التعبير عف مقاصد معٌينة، كبغرض تحقيؽ ىدؼ فيو. كيجٌسد ذاتو مف 
بما  ذىنيا كاالستعداد لو، الٌسياؽمرحمة تحميؿ خبلؿ بناء خطابو، باعتماده استراتيجية خطابية تمتد مف 

كفاءتو  في ذلؾ اختيار العبلمة الٌمغكية المبلئمة، كبما يضمف تحقؽ منفعتو الذاتية؛ بتكظيؼ
، كال يمكف لٌمغة الطبيعية أف تتجٌسد، كتمارس دكرىا الحقيقي لمنجاح في نقؿ أفكاره بتنكعات مناسبة

بالفعؿ بعد أف كاف كجكدىا بالقكة فقط. ليس ىذا فحسب؛  ةؿ المرسؿ، فتصبح مكجكدإاٌل مف خبل
بمعنى أٌف المتكٌمـ  2بؿ يككف كجكدىا ذك فعؿ مناسب لمسياؽ، فبدكف المرسؿ ال يككف لٌمغة فاعمية

بقصد التعبير عف مقاصد معٌينة كانت تسكف فكره كركحو، يعٌبر عنيا  ىك الذات المنتجة لمخطاب
كيعتبر محكر العممية التكاصمية التخاطبية، كبدكنو تفشؿ ىذه  سامع.بقصد التأثير عمى المتمقي ال

 األخيرة.
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و المرسؿ رسالتو إلى المرسؿ إليو الذم يقابمو، كمف ذلؾ فالمرسؿ إليو جٌ يك  المتمقي:َّ-1-1-2َََّّّ
المرسؿ إليو ىك الطرؼ اآلخر الذم يكٌجو إليو المرسؿ ف» عنصر مٌيـ في العممية التخاطبية 

 كقد أشار الٌمغكيكف القدماء في التراث العربي إلى تأثير المرسؿ إليو عمى المرسؿ خطابو عمدا.
مف حيث  في مستكل الخطاب الٌمغكم، مثؿ المستكل النحكم عند إنتاج خطابو؛ إذ أبرزكا دكره

كتجسيده بعبلمة لغكية ىي إلصاؽ كاؼ الخطاب بأسماء اإلشارة. كلـ يقفكا  التذكير كالتأنيث كالعدد
أٌما ... ىذا األمر، بؿ أبرزكا دكره أيضا في سياؽ الخطاب، كأثر ذلؾ عمى الخطاب تداكلياعند 

عند الببلغييف، فإٌف دكر المرسؿ إليو، يتجاكز ذلؾ فبناء الخطاب كتداكلو مرىكف، إلى حد كبير 
كٌجو تي ىك الطرؼ الثاني الذم كمعنى ىذا القكؿ إٌف المتمقي  1«بمعرفة حالو، أك بافتراض ذلؾ الحاؿ
، فمكاله لما فيعتبر بذلؾ مكٌكنا أساسيا في العمميات التخاطبية إليو رسالة المتكٌمـ، كالذم يتأثر بيا.
 كاف خطاب المتكٌمـ مكجكدا أصبل.

َّالمشتركة:َّ-1-1-3 ال يقتصر األمر عمى دكر كٌؿ مف طرفي الخطاب بمعزؿ عف  العناصر
قة بينيما كالمعرفة المشتركة كغير ذلؾ مف الطرؼ اآلخر، أك بمعزؿ عف محيطيا، فيناؾ العبل

ية التي تؤٌثر في الٌسياقفتغدك العبلقة بيف طرفي الخطاب مف أبرز العناصر َّالعناصر المؤٌثرة.
ستراتيجية الخطاب المناسبة كاختيارىا؛ إذ يراعييا المرسؿ دكما عند إنتاج خطابو، فبل إتحديد 

ره في إنجاح عممية التكاصؿ، كتحقيؽ ىدؼ المرسؿ مف يغفميا، كذلؾ بكصفيا محٌددا سياقيا، لو دك 
تتمٌثؿ في العبلقة  كالمعرفة المشتركة القائمة بيف المتكٌمـ كالمتمقي كالتي يأخذىا المتكٌمـ فيي 2َّعدمو

ما كانت العبلقة رسمية كاف خطابو أكثر فكمٌ  في حسبانو أثناء إنتاجو لمخطاب أك لفعمو الكبلمي.
حيف كمما كانت العبلقة حميمية، ابتعد المخاًطب بخطابو عف الداللة مباشرة عمى قصده. في 

المعرفة المشتركة مف العناصر المؤٌثرة، كىي الرصيد المشترؾ بيف طرفي  كتعدٌ  3المباشرة.
الخطاب. فالمعرفة المشتركة ىي األرضية التي يعتمد عمييا طرفا الخطاب في إنجاز التكاصؿ؛ إذ 

 عمييا المرسؿ إليو في تأكيمو ية في إنتاج خطابو، كما يعٌكؿالٌسياق ينطمؽ المرسؿ مف عناصرىا
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فمكٌؿ رسالة سياؽ معٌيف مضبكط قيمت 1َّكذلؾ حتى يتمكنا مف اإلفياـ كالفيـ، أك اإلقناع كاالقتناع.
فيو، كال تفيـ مكٌكناتيا الجزئية أك تفؾ رمكزىا الٌسننية إاٌل باإلحالة عمى المبلبسات التي أينجزت 

باعتباره  الٌسياؽالرسالة، قصد إدراؾ القيمة اإلخبارية لمخطاب، كليذا أٌلح جاكبسكف عمى  فييا
بو ك  رفي الخطاب مف مرسؿ كمرسؿ إليو،يضيع المعنى بيف ط الٌسياؽفبدكف 2َّالعامؿ المفصؿ لمرسالة

 يتحٌقؽ التكاصؿ الحقيقي كالصحيح.

َّالخطاب:َّ-1-2 إلى قسميف كبيريف: خطاب مباشر  يرل التداكليكف أٌف الخطاب ينقسـَّأقسام
ؿ يعتبركف فيو أٌف إدخاؿ كممات القائؿ في صيغة الخطاب بشكؿ كآخر غير مباشر. فالقسـ األكٌ 

. لكف مباشر يعٌد أقصى درجة مف المكضكعية، بقدر ما يمتـز عمكما بالنقؿ الحرفي دكف تحريؼ
ٌنما تتكٌقؼ كذلؾ ىذه المكضكعية ال تتكٌقؼ عمى درجة مطابقة الخطاب المذككر لؤل صؿ فقط، كا 

ال مف قبؿ الذم يذكره بكمماتو. كىذا  تدٌخؿ في المعنى أك تحريؼ لو، أـ عمى ما إذا كاف يكجد
فييا تغيير الكممات، كىذا غالبا ما  دخؿ يمكف أف يحدث حتى في تمؾ الحاالت التي ال يتـٌ التٌ 

 غكم، كغير الٌمغكم الذم قيمت فيولمٌ يحدث في الكاقع اليكمي، عندما نقتطع الكممات مف سياقيا ا
فالمتكٌمـ ال يستطيع أف يتبٌخر نيائيا كيمغي  3لندخميا في عبلقة حكارية جديدة بكممات محيطة أخرل

 شكاؿ التيكجكده كمكقفو ليضع مكانو الشخص الذم يذكر حديثو. كمف ىنا يمكف ذكر بعض األ
َّ:4عمييا الخطاب المباشر كىي ينبني

َّ ـ كممات شخص آخر لكي يعٌبر اإلنساف عف نفسو، دكف أف يغفؿ أٌف ىذه يمكف أف تستخد*
المؤلفيف الذيف ييحتٌج  الكممات صدرت عف شخص آخر، كىي حالة النصكص المقتطعة مف

 بأقكاليـ؛
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فإٌف الخطاب المباشر يراد بو مجرد كصؼ المتكٌمـ المذككر بدكف التعبير عف رأم * كأحيانا أخرل 
نجد فييا  (تعالكا حاال يا أكالد  )ـ تقكؿ: ك عف كمماتو. فمثبل عبارة: أٌمكحكـ قيمة صريح عنو أ

المتكٌمـ يجعؿ نفسو مجرد ناطؽ باسـ األـ، كمع ذلؾ فاستخدامو لصيغة القكؿ أك الخطاب المباشر 
لنقؿ القكؿ يمكف أف يتـٌ إلضفاء مسحة عاطفية عمى المكقؼ، مثؿ االستعجاؿ أك الغضب. 

 ه القكؿ المذككر، كال يتدٌخؿ فيو؛ؿ مسؤكلية تجاكالمتكٌمـ ال يتحمٌ 

عنو في التعبير، ال شفرة  * كىناؾ شكؿ آخر يتمثؿ في استخداـ الشفرة الٌمغكية المميزة لممنقكؿ
. كمف المعركؼ أٌف الميجة كالطريقة الخاصة تمٌيز المستعمؿ كتشي بانتمائو لجماعة المتكٌمـ

عادة إنتاجيا يعني قصد إلبرا  ز ىذا االنتماء القكمي أك االجتماعي أك الثقافي.خاصة، كا 

أما القسـ الثاني مف أشكاؿ الخطاب الكبرل فيك الخطاب غير المباشر، كىك يتكٌلد عند امتصاص  
كأدائو بطريقة غير حرفية، مٌما يتطمب تحكيؿ أزمنتو الفعمية، كتعديؿ ضمائره  ،آلخرا خطاب

حاال شاراتو كي تٌتسؽ في اٌتجاىاتيا كا  إذ ؛ عف الخطاب المباشر، األمر الذم يجعمو يختمؼ تياكا 
يقـك القائؿ ىنا بإعادة صياغة الكبلـ الذم ينقمو متكٌخيا الدقة في نقمو حينا أك إيجازه كاقتطاع 

عندئذ  1، كمستخدما كمماتو ىك ليؤدم بيا ما قالو المتكٌمـ المنقكؿ عنوبعض أجزائو حينا آخر
ائر مختارة مف منظكر القائؿ، مٌما يجعمو لمكىمة األكلى أقؿ تصبح اإلشارات كاألزمنة كالضم

مكضكعية كحيادا عادة مف الخطاب المباشر. فاالعتماد عمى الخطاب غير المباشر يعني أٌف 
عادة صياغة خطاب غيره، مٌما يتيح الفرصة لتمثيؿ مكقفو  المتحٌدث قد اختار استخداـ لغتو ىك، كا 

 2ي يستخدميا عمى مستكل التعبيرالخاص عبر الشفرة الٌمغكية الت

فاعؿ شكؿ مف أشكاؿ ىذا كاصؿ المثمى فإٌف التٌ إذا كانت الٌمغة ىي كسيمة التٌ َّالتفاعل:-2ََّّ
التفاعؿ ىك األثر فَّكحالة مف حاالتو التي يسعى فييا المتكٌمـ إلى التأثير عمى السامع. ،التكاصؿ

 ار أك عمى آخريف داخؿ جماعةر حك الذم ييحدثو تدخؿ أك مكقؼ شخص ما عمى آخر في إطا
كذلؾ في الحالة التي يككف فييا ذلؾ األثر باعثا عمى فعؿ معٌيف لدل ىؤالء كمثيرا في الكقت نفسو 
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عبلقات بينو كبيف اآلخريف بغض يقيـ  أٌنو مف أىـ صفات الكائف البشرمف1َّلرٌد الشخص المتدخؿ
ز عميو عمماء عمـ النفس ـ يركٌ أك سمبية. كالتفاعؿ مفيك الطرؼ إف كانت عبلقات إيجابية 

فبل يقتصر التفاعؿ عمى ما  حكار بيف فرديف أك أكثر.الاألثر الذم ينتج مف ىك المعاصر؛ إذ 
َّيدكر بيف شخص كآخر بؿ قد يككف بيف جماعة كأخرل.

كتحقيؽ  يتمٌثؿ في جكىره في إنجاز أحداث اجتماعيةمف استعماؿ الٌمغة  األساس ٌف اليدؼإ
لٌمغكية، في شركط االستعماؿ مف تأثير متبادؿ بيف مرسؿ كمتمقي باألدلة ا ٌققوؿ بما يحالتفاع

ىذا ما يجعؿ لمتفاعؿ صكرا كأساليب متعٌددة فقد يككف بطريقة مباشرة، أك غير  محٌددة.سياقٌية 
أك  أك الٌمغةمباشرة بيف عدد محدكد مف األفراد أك عدد كبير. كيككف عف طريؽ استخداـ اإلشارة 

  بيف األشخاص. يماءاإل

في تحميؿ الخطاب، إف أردنا الدقة، يجب  ىك مف األلفاظ األساس (Interaction)التفاعؿ  إٌف  
عمينا التمييز بيف التفاعؿ كالتفاعؿ الٌمغكم، ألٌف كٌؿ اٌتصاؿ تبميغ بيف شخصيف ليس بالضركرة 

التفاعؿ الٌمغكم بيف  اٌتصاال لغكيا، كلكف في الغالب األعـ، يقصد بالتفاعؿ في تحميؿ الخطاب
اٌتصاال لغكيا أف يككف كٌؿ اٌتصاؿ أك تبميغ بيف شخصيف ليس بالضركرة ف 2«مشاركيف أك متفاعميف

كلكي يحصؿ التفاعؿ حقا، كليس مجرد كلكف في الغالب يعنى بالتفاعؿ في تحميؿ الخطاب، 
  :3ر عدد مف الشركط كىيفٌ ال بٌد مف تك  حضكر ألناس يتكممكف

 ؛حد أدنى مف المعايير المشتركة قبكؿ لمتكٌمميفا يجب عمى * 

 ؛االنخراط في التبادؿ * 

 االضطبلع بالمشاركة بإنتاج دالئؿ تسمح باستمراره؛ * 
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 عمى الكبلـ كالحركات. تداكليـ يجب عمى المتكٌمميف أف ينسقكا * 

لكظيفة التفاعمية؛ يفتاف أساسيتيف تتمثبلف في الكظيفة التعاممية كامٌمغة مف المنظكر التداكلي كظف
فالكظيفة التعاممية ىي ما تقـك بو الٌمغة مف نقؿ ناجح لممعمكمات، تبرز مف خبللو قيمة االستعماؿ 
الٌمغكم، فيرٌكز المرسؿ جيده عمى بناء الخطاب ليستطيع المرسؿ إليو أف يأخذ منو المعمكمات 

عية التي تمكف الناس بيا مف الصحيحة كالدقيقة. كتعتبر ىذه الكظيفة إحدل مزايا الٌمغة الطبي
أما الكظيفة التفاعمية فيي التي يقيـ بيا الٌناس  ما بينيـ. تطكير ثقافاتيـ، كمف تحقيؽ التكاصؿ في

عبلقاتيـ االجتماعية، كيحققكف ألنفسيـ غاياتيا كتتمٌثؿ في قدر كبير مف المعامبلت اليكمية التي 
ات عمى إقامة العبلقات كتثبيتيا، كقد يتجاكز ياقالسٌ دكر الٌمغة في بعض تحدث بينيـ، فقد يقتصر 

إلى التأثير. كيكمف دكرىا الرئيس في التعبير عف المقاصد التي ينكم المتكٌمـ التصريح بيا. فالٌمغة 
بؿ تؤدم كظيفة تداكلية تتفاكت بحسب القصد أك اليدؼ الذم مف  ال تؤدم فقط الكظيفة المرجعية

 (اآلخر) بػػػػػ أٌف األنا يستٌمد ىكيتو مف عبلقتو الجدلية فيرل ىيجؿأما  أجمو يسكؽ المتكٌمـ كبلمو.
يركرة التي يتكٌكف فييا الكعي ركرة تفاعمية بيف األفراد كىي السيالعبلقة الجدلية س كتستمـز ىذه

بحيث األنا كاألنا اآلخر  بالذات كيتقكل بالخبرة المتبادلة. كيظطٌمع فكر الفرد بكظيفة الكسيط؛
أٌف اإلنساف يتعٌرؼ  (ىيجؿ)رأم يتبٌيف لنا مف ك  .1يركرة التفاعؿكىكذا يدخؿ األفراد في سيتخاطباف 

كبتفاعمو معو، كبالتالي تتكٌلد لديو شخصية سكٌية  عمى ذاتو الحقيقية مف خبلؿ عبلقتو مع اآلخر
 قائمة عمى الخبرة المتبادلة. كىكذا يككف األنا كاألنا اآلخر في تفاعؿ مستمر.

 تي يستعمميا اإلنساف لتجسيد قصدهأنظمة العبلمات الأحد تٌعد الٌمغة الطبيعية َّعمال:االست-3ََّّ
أم لتحقيؽ اإلفياـ كالفيـ بيف أطرافو مف جانب، كتحقيؽ ما ييدؼ إليو مف جانب  كتحقيؽ ىدفو

. فكظيفة الٌمغة ال تقتصر عمى نقؿ الخبر أك كصؼ الكاقع، بؿ ينجز اإلنساف بو أعماال ال 2آخر
ال تنحصر في نكع، أك في نمكذج كاحد  االستعماؿ الٌمغكمنماذج ك َّيع إنجازىا مف دكنيا.يستط

مف مظاىر استعماالتيا في الخطاب نجد عقد المفاكضات التي فأنكاعيا كثيرة كنماذجيا متعٌددة. ف
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.25ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، ص - 2  
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براـ العقكد ، كتدكيف المكاتبات، كالمحادثة البسيطة يشترؾ فييا أطراؼ القضايا كالمراسبلت، كا 
كالحكار المعٌقد، كما تشمؿ كثيرا مف النماذج؛ فيناؾ النماذج األدبية مف ركاية، كقصة، كمنيا كذلؾ 

ة العبلقات االجتماعية مف األىداؼ النفعيٌ  كتعدٌ َّ.1الكممات التي تيمقى عادة في المظاىر االحتفالية
إنجازىـ ألفعاليـ  ؿ؛ إذ تتبمكر عبلقات الناس في كثير مف األحياف مف خبل2لبلستعماؿ الٌمغكم

إلى االعتذار، عندما يقترؼ خطأ عمى ىذا األساس يعمد اإلنساف يتقاربكف كيتباعدكف، ك  الٌمغكية إذ
إنجازه عبر  يثير مشاعر سٌيئة لدل اآلخريف، ككنو ال يجد لخطاب االعتذار كسيمة أفضؿ مف

مف خبلؿ خطابات  . كيتـٌ ذلؾكسنفالخطايا، كتصفية ال تمؾ مف أجؿ محكاستعماؿ الٌمغة، ك 
قد تعكد عبلقة الناس إلى ما كبيذا االعتذار،  تتضٌمف االعتذار مف قبيؿ: اعتذر لؾ عٌما فعمتو.

َّكانت عميو قبؿ اقتراؼ الخطأ، فيعيدكف االعتبار لذكاتيـ، كيحتفظكف بصكرتيـ الحسنة.

عمى تداكؿ  يظؿ» كاصؿ الذم يقكؿ فيو: التٌ  فيـكملطو عبد الرحمف كممة في َّالتواصل:َّ-4ََّّ
األلسنة لو ككركده في قطاعات معرفية مختمفة، لفظا يكتنفو العمـك كاإلجماؿ، إٍف لـ يكتنفو 

يدٌؿ عمى معاف الغمكض كاإلبياـ، ذلؾ لك أٌننا أعممنا فكرنا في استعماالتو المختمفة، لكجدنا أٌنو 
)الكصؿ( نظرا  لنقؿ بػػػػح عمى تسمية ىذا ابينيا أحدىا نقؿ الخبر، كلنصطم ما ثبلثة متمايزة في

 فالكصؿ ال يككف إاٌل بػػػػالمصطمح يفيد الجمع بيف طرفيف بكاسطة أمر مخصكص،  ألٌف ىذا
كالثاني نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذم ىك  ،(الخبر )كالكاصؿ ىنا ىك بالذات  (كاصؿ)

الخبر مع اعتبار مصدر  المتكٌمـ كلنطمؽ عمى ىذا الضرب مف النقؿ اسـ )اإليصاؿ( كالثالث نقؿ
الخبر الذم ىك المتكٌمـ، كاعتبار مقصده الذم ىك المستمع معا. كلندعي ىذا النكع مف النقؿ باسـ 

عبارة عف نقؿ المعمكمات كتبادليا بيف أٌف التكاصؿ بلنا الجـز  مف خبلؿ القكؿ يمكف3َّ«)االٌتصاؿ(
ا يككف التكاصؿ مف أىـٌ الظكاىر مككات، كبيذتغيير المكاقؼ كالسٌ  كينتج عنوأطراؼ مؤٌثرة 

كيقكؿ فمكيد برككر َّ.ة التي تندرج تحتيا كٌؿ األنشطة التي يمارسيا اإلنساف في حياتواالجتماعيٌ 
Brooker  :إٌف االتصاؿ ىك عممية نقؿ معنى أك فكرة أك ميارة أك حكمة مف »في ىذا الصدد

                                                           

.25ص ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، - 1  
.25المرجع نفسو، ص  - 2  
.251طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  - 3  
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كذلؾ  ،عممية تبادلية بيف فرديف أك أكثرنتكٌصؿ مف خبلؿ ىذا التعبير إلى أٌف التكاصؿ  1«شخص آلخر
فالتكاصؿ إذف ىك كسيمة لمتفاعؿ  قصد تبادؿ األفكار كالميارات كالحكـ، ككذا التجارب اإلنسانية.

االجتماعي الذم يسٌيؿ عممية تبادؿ المعارؼ كالمعمكمات بمغة مفيكمة لدل كٌؿ األطراؼ المشاركة. كما 
َّستخدمو أحد األطراؼ لمتأثير في الطرؼ اآلخر.أٌنو ال يقتصر عمى ىذا بؿ ىك سمكؾ ي

كلقد انطمقت الدراسات المتخٌصصة في نظرية التكاصؿ في الكاليات المتحدة األمريكية كبمساىمة أبحاث 
متعٌددة االختصاصات في بمكرة نظرية حكؿ األنظمة التكاصمية، حيث تـٌ تحديد مكضكع نظرية التكاصؿ 

ممٌيزات الخاصة في كٌؿ نظاـ مف العبلمات مستعمؿ بيف كائنيف)حييف أـ بحثا تأٌمميا في ال»باعتبارىا 
بمعنى أٌف التكاصؿ يستدعي أطرافا مكٌكنة تؤثٌر في كٌؿ سيركرة  .2«تقنييف( ييدؼ إلى غايات تكاصمية

ببلغ الرسالة لعناصرىا  (code)تكاصمية، تبدأ مف السنف  ية الٌسياقالمشترؾ بيف المتكٌمميف إلى القناة كا 
 (.Récepteur( كالمتمقي )(Emetteurكالمضمكنية، ككذا قطبي التكاصؿ المتكٌكف في كٌؿ مف المرسؿ 

تحٌتؿ  -خاصة الٌمفظية منيا–كيتبٌيف لنا مف خبلؿ نظرية التكاصؿ، أٌف عممية إببلغ الرسائؿ كاألخبار 
نجاز ما بينيا عف طريؽ الكبلـ ا مكقعا أساسيا في الحياة الجماعية التي تتعامؿ في لذم ىك تحقيؽ كا 

فعمي ليذا المخزكف الٌمغكم في مقامات كبلمية تحكميا شركط خاصة. كلقد أكلى جاكبسكف اىتمامو 
 : 3لممكٌكنات األساسية في تحقيؽ التكاصؿ، إذ مثميا في الخطاطة اآلتية

 سياؽ
 

         إليو       رسالة                  مرسؿمرسؿ                                         

 اتصاؿ

 سنف 

                                                           
، ديكاف المطبكعات 2004. الجزائر: د ط أحمد حساني، دراسات في الٌمسانيات التطبيقية، حقؿ تعميمية الٌمغات، -1

  .76ص  ،الجامعية
.24-23ص  ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع،2003سكريا:  .1رية التكاصؿ، ط، الٌمسانيات كنظعبد القادر الغزالي - 2  
.39، صالمرجع نفسو - 3  
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ييبنى التكاصؿ عمى أساس » كاصؿ عمى عنصريف أساسييف ىما المتكٌمـ كالسامع، بحيث فيقـك التٌ 
 فسو إلى مرسؿعبر نفس الكضع، ليتحٌكؿ المتمقي نتبادؿ الكظائؼ بيف المخاًطب كالمخاطب 

ا سبؽ نخمص إلى أٌف التكاصؿ مف ممٌ ك  1«كالمرًسؿ إلى متمقي خبلؿ عممية اإلرساؿ، كاالستقباؿ
كظائؼ استعماؿ الٌمغة  (بكبر)أىـٌ الكظائؼ التي تؤدييا الٌمغة، كيتأٌكد ذلؾ مف خبلؿ حصر  بيف

 :2في أربع كظائؼ مرٌتبة مف األدنى إلى األعمى كىي

 بير الٌشخص عف حاالتو الداخمٌية(؛)لتعالكظيفة التعبيرية -1

 ؛ٌشخص المعمكمات المتعٌمقة بحاالتو الداخمية إلى اآلخريف(الكظيفة اإلشارية )لتبميغ ال -2

 كصؼ األشياء في المحيط الخارجٌي(؛الكظيفة الكصفٌية )ل -3

 الكظيفة الحجاجٌية )لتقييـ الحجج كتبريرىا(. -4

بحيث يتزامف ظيكر الكظيفة التي تقع في المرتبة األعمى مع  ؛كيرل أٌف ىذه الكظائؼ تكٌكف ىرما
كيككف االٌتصاؿ  كظائؼ، في حيف ال تتضمف الكظيفة الدنيا ما يعمكىا مف كظائؼ. ما دكنيا مف

التخاطب ىك إجماال عبارة عف إلقاء جانبيف ألقكاؿ بغرض إفياـ كٌؿ منيما » مف أجؿ اإلفادة ألٌف: 
فالتكاصؿ ىك إببلغ رسالة مف متكمـٌ إلى سامع في سياؽ معٌيف، بغرض الفيـ  3«اآلخر مقصكدا معٌينا

 كاإلفياـ.

عف منطكؽ معيف الدفاع إٌف الحجاج في أبسط معانيو ىك الدفاع عف فكرة ما أك َّالحجاج:َّ-5َََّّّ
في كتابو )الٌمغة كالحجاج( أٌف  يرل أبك بكر العزاكمك َّالمستمعيف. بيدؼ إقناعالدامغة بالحجة 

از تسمسبلت استنتاجية الحجاج ىك تقديـ الحجج كاألدٌلة المؤدِّية إلى نتيجة معٌينة، كيتمٌثؿ في إنج
داخؿ الخطاب، أم في إنجاز متكاليات مف األقكاؿ، بعضيا بمثابة الحجج الٌمغكية، كبعضيا اآلخر 

                                                           

.150، ص، دار األمؿ لمطباعة كالنشر2005 ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، د ط. الجزائر: - 1  
.14ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص - 2  
.237مساف كالميزاف، ص طو عبد الرحمف، ال - 3
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مف القكؿ إٌف الحجاج ينحصر في تقديـ الحجج كاألدٌلة  نستنتج1َّبمثابة النتائج التي تستنتج منيا
إنجاز متكاليات مف األقكاؿ بعضيا  المؤدٌية إلى نتيجة محٌددة أك بتعبير آخر فالحجاج يتمٌثؿ في

كقد عٌرفو طو عبد َّىك بمثابة الحجج الٌمغكية كبعضيا اآلخر ىك بمثابة النتائج التي تستنتج منيا.
حٌد الحجاج أٌنو كٌؿ منطكؽ بو مكٌجو إلى الغير » الرحماف في كتابو )المساف كالميزاف( بقكلو: 

مف ىذا التعريؼ يٌتضح أٌف الحجاج نكعاف 2َّ«مخصكصة يحٌؽ لو االعتراض عميياإلفيامو دعكل 
َّىما:

الذم يختٌص بو  فعؿ التكجيو الدعكل بالبناء عمى يككف بإقامة الٌدليؿ عمى حجاجَّتوجييي:َّ-أ
 )االنشغاؿ بإيصاؿ الحٌجة لممتمقي(. المستدؿ

ذاتا  باالستناد إلى قدرة المستدٌؿ عمى أٌف يجٌرد مف نفسو يككف بإثبات الدعكلحجاجَّتقويمي:ََّّ-ب
فياىنا ال يكتفي المستدؿ بالنظر في فعؿ إلقاء الحجة إلى  عمى دعكاه ثانية ينزليا منزلة المعترض

. )ال يكتفي بفعؿ المخاطىب، كاقفا عند حدكد ما يكجب عميو مف ضكابط كما يقتضيو مف شرائط
سمسمة مف »أٌنو: ؼ الحجاج حسب المعجـ الفمسفي عمى عر  يي ك  3(اإللقاء بؿ يتعٌداه إلى فعؿ الٌتمقي

أما عف االستراتيجيات  4«طريقة عرض األدٌلة كتقديميالة تفضي إلى نتيجة كاحدة، أك ىك األد
مف ناحية العبلقة بيف طرفي الخطاب أك مف ناحية تجسيدىا  فيي مختمفةفي الحجاج المعتمدة 

لحقكؿ التي يمارس لشكؿ الخطاب الٌمغكم، كما تختمؼ اآلليات كاألدكات الٌمغكية، كذلؾ الختبلؼ ا
المتكٌمـ فييا اإلقناع، مثؿ الحقؿ العممي، أك االجتماعي أك السياسي، كينبني فعؿ اإلقناع كتكجييو 

كمف ىنا كجب التمييز بيف  5خصكصا المتمقي الٌسياؽعمى افتراضات سابقة بشأف عناصر 
نظاميف جد ألٌنيما ينتمياف إلى  (Argumentation)كالحجاج  (Raisonnement)االستدالؿ 

                                                           

.01ص  ،منتديات سكر األزبكية، 2006. الدار البيضاء: 0لعزاوي، اللّغة والحجاج، طأبو بكر ا - 1  

.226طو عبد الرحمف، الٌمساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص  - 2  
.228 -227، صالمرجع نفسو - 3  

  .87ص ، سانيات التداكليةفي المٌ ، خميفة بكجادم -4
.444بد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغكية تداكلية(، ص ع - 5  
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فاألٌكؿ )االستدالؿ( ينتمي إلى المنطؽ، كالثاني )الحجاج( ينتمي إلى الخطاب. كيمكف  1مختمفيف
 التمثيؿ لكؿ مف البرىنة كالحجاج بالمثاليف التالييف:

 المثاؿ األٌكؿ: كٌؿ الٌمغكييف عمماء

 أحمد لغكم.*

 إذف أحمد عالـ. *

 (.(Syllogismeمى أيضا بالقياس المنطقي ففي ىذا المثاؿ يتعٌمؽ األمر ببرىنة، ككما يس

 المثاؿ الثاني: انخفضت درجة الحرارة.

 إذف سينزؿ المطر. *

كىذا المثاؿ عبارة عف حجاج أك استدالؿ طبيعي غير برىاني كبيذا نقكؿ أٌف استنتاج أٌف أحمد 
ر في عالـ في المثاؿ األٌكؿ حتمي كضركرم ألسباب منطقية، أما استنتاج احتماؿ نزكؿ المط

 المثاؿ الثاني فيك يقـك عمى معرفة العالـ.

العنصر األساس الذم تشتغؿ عميو التداكلية. كتكمف  (أفعاؿ الكبلـ)تعتبر :َّاألفعالَّالكالميةَّ-3
 غٌيرت النظرة التقميدية لمكبلـ التي كانت تنحاز بشٌدة»أىمية نظرية أفعاؿ الكبلـ في ككنيا 
بمعنى أٌف التداكلية  2«ت إلى الٌمغة في بعدىا الديناميلبلستعماؿ المعرفي كالكصفي لو، كنظر 

اىتٌمت بالكظيفة التكاصمية لٌمغة، فقد أكلت التداكلية ألقطاب العممية التكاصمية أىمية كبيرة فاىتٌمت 
 كقٌكة فاعمة في الكاقع كمؤٌثرة فيو. بالمتكٌمـ كمقاصده بكصفو عنصرا فاعبل في عممية التكاصؿ

                                                           

.14أبك بكر العزاكم، الٌمغة كالحجاج، ص - 1  
، جامعة الجزائر: 17نصيرة غمارم، نظرية أفعاؿ الكبلـ عند أكستيف، مجمة الٌمغة كاألدب، ممتقى عمـ النص، العدد:  -2

  .80، ص 2006
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في  بقضية المقاصد الدراسات التداكلية اىتٌمت  ؛ بحيث1بط ارتباطا كثيقا بالقصدالفعؿ الٌمغكم يرتف
َّالخطاب.

 قائبل: ؿ الكبلمي خصائص عٌبر عنيالمفع (Austein) لقد كضع أكستيف

 *إٌنو فعؿ داؿ؛

 *إٌنو فعؿ إنجازم؛

   2*إٌنو فعؿ تأثيرم.

 :*نظريةَّأفعالَّالكالمَّعندَّأوستينَّ-1َّ-3ََََّّّّ

يتجنشتايف في مف رحـ فمسفة الٌمغة الطبيعية التي طرحيا ف أفعاؿ الكبلـ ظريةنكلدت          
التي استحاؿ فييا الفصؿ بيف الداللة كالتركيب  (ألعاب الٌمغة)كحديثو عف  (بحكث فمسفية)كتابو 

  كالتداكؿ.

سة لدرا »فيي مبحث أساسي  ؛داكلي الحديثبأٌنيا أحد أىـ محاكر الدرس التٌ نظرية ال ىذه تكصؼك 
مقاصد المتكٌمـ كنكاياه، فالمقصد يحٌدد ىدؼ المرسؿ مف كراء سمسمة األفعاؿ الٌمغكية التي يتمفظ بيا 

ما يساعد المتمقي عمى فيـ ما أرسؿ إليو، كمف ثمة يصبح تكفر القصد كالنية مطمبا أساسيا  كىذا
 يعدٌ ك  3«ىكشرطا مف شركط نجاح الفعؿ الٌمغكم الذم يجب أف يككف متحققا كداال عمى معن

دحاضو  (جكف أكستيف)الفيمسكؼ األمريكي  مف األكائؿ الذيف أٌسسكا ىذه النظرية كذلؾ بعد إنكاره كا 
                                                           

" قراءة استكشافية لمتفكير التداكلي في المدٌكنة الٌمسانية التراثية–نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية " ةنعماف بكقر  - 1
  .170، ص 2006، جامعة الجزائر: 17مجمة الٌمغة كاألدب )ممتقى عمـ النص(، العدد

.44مسعكد صحراكم، التداكلية عند عمماء العرب، ص  -  2 
( أستاذ فمسفة األخبلؽ بجامعة أكسفكرد، كيٌعد مؤسِّس تداكلية أفعاؿ الكبلـ، كقد غٌيرت1960-1911ج. ؿ أكستيف ) * 

أعمالو مجرل الدراسات الٌمسانية، مف أىـ أعمالو مجمكعة مف المحاضرات التي تتمٌثؿ في انثني عشرة محاضرة ألقاىا في 
شركىا بعد كفاتو سنة ، كقد جمعيا طمبتو كن1955في سنة ( كلياـ جيمس)رد حكؿ أعماؿ الفيمسكؼ األمريكي جامعة ىارفا

1962.   

 راثية"نعماف بكقرة "نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية قراءة استكشافية لمتفكير التداكلي في المدٌكنة الٌمسانية الت - 3
  .170ص 
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الذيف يركف أٌف كظيفة الٌمغة تنحصر في كصؼ الكقائع  1الشديد لفبلسفة الكضعية المنطقية
لـ  كبالكذب إفٍ  المكجكدة في العالـ الخارجي بعبارات إخبارية تٌتسـ بالصدؽ إذا طابقت الكاقع،

ما  (أكستيف) تطابقو؛ إذ أنكر أف تقتصر كظيفة الٌمغة عمى كصؼ كقائع العالـ كصفا إما صادقا كا 
فيذه العبارات ال تصؼ شيئا مف كقائع العالـ الخارجي، كال تكصؼ بصدؽ أك كذب، بؿ  .كاذبا

ميت بأفعاؿ الكبلـ أك أفعاؿ بمجرد التمفظ بيذه العبارات فإٌننا ال ننشئ قكال بؿ نؤدم فعبل. كليذا سي 
 3ىك االستعماؿ (أكستيف)؛ فالمعنى عند 2كبلمية

كف يلـ  1955سنة  (كلياـ جيمس)ألقى محاضرات حيف  (أكستيف)تشير الدراسات إلى أٌف ك     
نيتو أف يؤٌسس اختصاص فرعي لمسانيات، فيدفو في األساس كاف تأسيس اختصاص فمسفي في 

غة إاٌل أٌف تمؾ المحاضرات مٌثمت المبنة األكلى لظيكر ما يعرؼ بالتداكلية جديد يتمٌثؿ في فمسفة المٌ 
ليست استفيامية أك تعجبية  فانطمؽ أكستيف مف مبلحظة مفادىا أٌف كثيرا مف الجمؿ التي الٌمسانية.

أك أمرية ...ال تصؼ أم شيء كال يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك الكذب، فيي ال تستعمؿ لكصؼ 
يسعى قائميا إلى فرض الصمت عمى مخاطبو أم ينتقؿ  (آمرؾ بالصمت)فجممة تغييره. الكاقع بؿ ل

نشائية (أكستيف)مف ىذه المبلحظات قٌسـ ك  4مف حالة ضجيج إلى سككف  الجمؿ إلى كصفية كا 
فالكصفية تقابميا في العربية ما يعرؼ بالجمؿ الخبرية، كيمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك الكذب؛ 

 .كذبيا يتمثؿ في مدل تحققيا فعبل في الكاقع فمعيار صدقيا أك

كتنفرد الجمؿ اإلنشائية بعدد معٌيف مف الخصائص ال تكجد في الجمؿ الكصفية، مف ذلؾ أٌنيا تسند 
كيفيد  (عمد)ك (أقسـ)ك  (كعد)ك  (أمر)ف قبيؿ إلى ضمير المتكمـ في زمف الحاؿ كتتضمف فعبل م

ىذه األفعاؿ أفعاال إنشائية... ال تقبؿ الحكـ عمييا معناىا عمى كجو الدقة إنجاز عمؿ، كتسمى 

                                                           

.42 ، دار المعرفة، ص2002د ط. اإلسكندرية:  محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصر، -  1  
.42، صالمرجع نفسو - 2  

ص  ،منشكرات االختبلؼ، 2003 :الجزائر .1، ط لمسرحي في ضكء النظرية التداكليةعمر بمخير، تحميؿ الخطاب ا -3
155.  

.30صعمـ جديد في التكاصؿ، -آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك  - 4 
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كمثاؿ ذلؾ أف يأمر األب  1كالكذب، بؿ يتـ الحكـ عمييا بمعيار التكفيؽ أك اإلخفاؽ بمعيار الصدؽ
فيك لـ يقؿ شيئا صادقا أك كاذبا إٌنما أمر  (ال أشعر بالنعاس)إجابة  ابنو بتنظيؼ أسنانو، كيتمقى

فبيذا  2تـ االمتثاؿ لو. بينما لك نٌظؼ االبف أسنانو لتكمؿ أمر األب بالنجاح.كأمره أخفؽ بما أٌنو لـ ي
التي  (énoncés constatifs)قٌسـ أكستيف الكبلـ إلى قسميف: قسـ يتعمؽ بالممفكظات التقريرية 

الممفكظات التي تقٌدـ أخبارا يمكف أف تكصىؼ بالصدؽ أك بالكذب. كقسـ ثاف  تنحصر في كؿٌ 
التي ال يمكف ليا أف تصؼ شيئا فبل  (énoncés performatifs)ظات اإلنجازية يتعمؽ بالممفك 

 .dire c’est faireىي صادقة كال كاذبة بؿ تنجز فعبل بكاسطة التمفظ، كىك ما عبر عنو بػ 

كأكجز ما قٌدمو أكستيف لنظرية األفعاؿ الكبلمية ىك تمييزه بيف نكعيف مف األفعاؿ، كذلؾ في 
 :3كىي (القكؿ مف حيث ىك فعؿ)كتابو:  في محاضرتو األكلى

كيسمييا أيضا إثباتات، كىي أفعاؿ تصؼ كقائع العالـ الخارجي، كىي  األفعالَّالتقريرية:َّ-1َََّّّ
 عبارة عف إثباتات تككف صادقة أك كاذبة.

فالقكؿ اإلنشائي ال يقكؿ، أك ال يكتفي بقكؿ شيء ما، بؿ ينجز شيئا ما، كىك َّاألفعالَّاإلنشائية:-2َََّّّ
دخؿ ، كيليس عرضا صادقا أك كاذبا عف ظاىرة ما، بؿ يككف القكؿ اإلنشائي مكٌفؽ أك غير مكٌفؽ

كالكصية، كاالعتذار، كالبرىاف كالنصح، كالكعد. كمثاؿ ذلؾ أف نقارف بيف المثاليف  فييا التسمية
َّالتالييف فيما يخص االعتذار:

 *أعتذر لؾ عٌما صدر مني.

 *غدا يعتذر الطالب ألستاذه.

                                                           

.31ص  عمـ جديد في التكاصؿ،-آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك - 1  
.31فسو، صالمرجع ن - 2  

، عالـ الكتب 2006. الجزائر: 1) نظرية أفعاؿ الكبلـ(، تر: محمد يحياتف، ط كف أكستيف، القكؿ مف حيث ىك فعؿج -3
  .9ص
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، كبنطقو يحصؿ االعتذار مضارعا مثبتا فاعمو المتكٌمـ (اعتذر)في المثاؿ األٌكؿ نبلحظ أٌف الفعؿ ف
، أٌما في المثاؿ الثاني فنجد الفعؿ يعتذر ال يشٌكؿ فعؿ أداء كالجممة ىنا إخبارية تخبرنا كجيا لكجو

بٌيف لنا مف خبلؿ كيت عٌما سيفعمو الطالب غدا اتجاه أستاذه، كقد يحصؿ االعتذار أك ال يحصؿ.
كالفعؿ اإلنشائي أٌف ىذا األخير يرد في غالب األحياف بصيغة  ىذا التمييز بيف الفعؿ اإلخبارم

المضارع بضمير المتكٌمـ. كما أٌف القكؿ اإلخبارم يخضع لمعيارم الصدؽ كالكذب، بينما يخضع 
 القكؿ اإلنشائي لمعيار مكٌفؽ كغير مكٌفؽ.

مكٌفقة إاٌل إذا تحٌققت ليا شركط، كمف ىذه الشركط  (أكستيف)عند  كال تككف األفعاؿ اإلنشائية
 :1نذكر

معترؼ بو اصطبلحا كمزٌكد اصطبلحا بأثر ما، كيحتكم عمى ( Procédure* كجكد إجراء )    
 ممات مف قبؿ أشخاص في بعض الظركؼ؛التمفظ بك

 ند إلى ىذا اإلجراء؛ناسبة لكي نستة، العناصر المركؼ الخاصٌ أف يككف األشخاص كالظٌ  *    

 نفيذ سميما؛أف يككف التٌ  *    

 نفيذ تاما؛أف يككف التٌ  *    

رككف تبني السمكؾ كأفكاره كيعتـز المشا ،يككف المشارؾ في اإلجراء صادقا في أحاسيسو *    
 المترتب عف ذلؾ؛

 أف ينحك المشارؾ ىذا النحك فيما بعد. *    

في  اعتقدك  .ككف غير مكفؽ ل ىذه القكاعد الست، فإٌف قكلنا سيأٌنو إذا أخممنا بإحد (أكستيف)كيرل 
مدة الحقة مف الزمف اكتشؼ أٌف بعض أٌف ىذا التقسيـ بسيط ال إشكالية فيو إاٌل أٌنو بعد  البداية

ريفعت )اؿ، كال تتضمف فعبل إنشائيا مثؿ الجمؿ اإلنشائية ال تستند لضمير المتكمـ في زمف الح
ه المبلحظة إلى تمييز جديد ال يزاؿ مقبكال إلى يكمنا ىذا يتمٌثؿ في تأكيده كقد ساقتو ىذ (مسةالج

                                                           

.20-19ص، كف أكستيف، القكؿ مف حيث ىك فعؿج - 1  
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بأٌف كٌؿ جممة تامة مستعممة تقابؿ إنجاز عمؿ لغكم كاحد عمى األقؿ؛ إذ مٌيز بيف ثبلثة أنكاع مف 
 1المتضمىف في القكؿ، كعمؿ التأثير بالقكؿ األعماؿ الٌمغكية تتمٌثؿ في: العمؿ القكلي، كالعمؿ

ينجز عمميف بصفة  (نىظِّؼ أسنانؾ)كىك يقكؿ البنو  ،فاألب عكدة إلى المثاؿ الذم سقناه سابقافبال
كينجز عمبل متضمنا في  (نٌظؼ أسنانؾ)مبل قكليا يتمٌثؿ في نطقو بجممة متزامنة؛ فيك ينجز ع

( نعاسال أشعر بال)باه بلبف بأف يقـك بتنظيؼ أسنانو. كاالبف كىك يجيب أقكؿ يتمٌثؿ في أمره لال
، كالعمؿ المتضمف في (ال أشعر بالنعاس)حيف ينطؽ بجممة ينجز ثبلثة أعماؿ ىي العمؿ القكلي 

، كأخيرا ينجز االبف عمؿ التأثير بالقكؿ المتمثؿ في  القكؿ المتمثؿ في إخباره بعدـ الرغبة في النـك
 2األب بإىمالو لتنظيؼ أسنانو بما أٌف النعاس لـ يداعب أجفانو بعد. إقناع

 ٌما سبؽ نخميص إلى أٌف أكستيف مٌيز بيف ثبلثة أفعاؿ ىي:م

يتكٌكف مف أصكات » بقكلو:  (أكستيف)يعٌرفو  :)َّ(Acte locutoireَّفعلَّالكالمَّالتمفظيَّ-أَََّّّ
كىك الفعؿ الذم يعني النشاط الٌمغكم الصرؼ، كيقصد  3«لغٌكية تنتظـ في تركيب نحكم صحيح 
 في تركيب نحكم صحيح، كالتي تمٌثؿ قكال ذا معنى محٌددبذلؾ األصكات التي يخرجيا المتكٌمـ 

نقكؿ شيئا ما فإٌننا  حيف» فالفعؿ الكبلمي ىك القكؿ الذم ينكم القائؿ إنجازه كمرجع تحاؿ إليو. 
كيتشٌكؿ ىذا المعنى األٌكؿ مف فعؿ الخطاب مف ثبلثة عناصر، يستدعي كٌؿ  4«ننجز شيئا ما 

 :5كاحد منيا اآلخر بشكؿ تراتبي ىي

  كىك مجرد إصدار األصكات؛ الفعلَّالصوتي:َّ-أ-أََّّ

ََّّ-ب-أََّّ َّاالّتصالي: ي لرصيد مف المفردات كىك إنتاج ألفاظ أك كممات، أم أصكات تنتمالفعل
 كتخضع لمنحك؛

                                                           

.31صعمـ جديد في التكاصؿ، -آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك - 1  
.32، ص المرجع نفسو - 2  

3 - J .L. Austin, Quand dire c’est faire,Traduction,Gillet Lane , Edition du seuil , Paris , 
1970 , p 109 . 
4 -Ibid, p 47. 

.84جكف أكستيف، القكؿ مف حيث ىك فعؿ، ص - 5  
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 .استعماؿ ىذه األلفاظ بمعنى مع إحالة محٌددة في يتمٌثؿك  الفعلَّاإلسناديَّالحممي:َّ-ت-أََّّ

إنجاز فعؿ صكتي »أٌف:  (أكستيف)كيقٌر  (:Acte illocutoire)َّفعلَّالكالمَّاإلنشائيَّ-بَََََّّّّّ
كىك ما يؤديو الفعؿ الٌمفظي مف معنى إضافي يكمف خمؼ المعنى 1َّ«بعامة معناه إنتاج فعؿ إنشائي

َّ.األصمي

إٌف إنتاج فعؿ قكلي كفؽ معنى مختمؼ َّ(:(Acte perlocutoireَّيفعلَّالكالمَّالتأثيرََّّ-جــــَََّّّ
معناه إنتاج قكؿ ثالث كىك الفعؿ التأثيرم، كالذم ييقصد بو األثر الذم يحدثو كمف ثمة فعؿ إنشائي 

َّالفعؿ اإلنجازم في السامع مف أحاسيس كأفكار.

دكف الفصؿ بينيا. كما أٌنو ب جممة أٌننا عندما نتمفظ بقكؿ نقـك بيذه األفعاؿ الثبلثة (أكستيف)كيؤٌكد 
 َّ.(النظرية اإلنجازية)ظرية، فسيميت ٌب النكٌجو اىتمامو إلى الفعؿ اإلنجازم حٌتى أصبح ل

 ة عند أكستيف كفؽ الخطاطة اآلتية:كيمكف تمخيص التصنيؼ العاـ لؤلفعاؿ الكبلمي

 

 الفعؿ الكبلمي عند أكستيف

  

 

 

 

َّ

َّ

                                                           

.87ص جكف أكستيف، القكؿ مف حيث ىك فعؿ،  - 1  

القكؿ  الفعؿ الناتج عف الفعؿ المتضٌمف في القكؿ فعؿ القكؿ  
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َّنجازية:تقسيماتَّأوستينَّألفعالَّالكالمَّحسبَّقّوتياَّاإلََّّ-1َّ–1ََّّ–1

اسطة الٌمغة إلى خمسة أقساـ استنادا إلى قكتيا لقد صٌنؼ أكستيف األعماؿ التي ننجزىا بك     
 اإلنجازية كىي:

1َّ-ََّّ verdictifesَّالحكميات تتمٌيز األقكاؿ الدالة عمى األحكاـ بككف أٌف الحكـ يصدر عف :
فيي قد تككف مثبل عبارة عف  لجنة كحكـ أك قاض. كليس مف الضركرم أف تككف األحكاـ نيائية،

أك قيمة يصعب التأكد  بإصدار حكـ حكؿ ما يكتشؼ بصدد حدث تقدير أك تقييـ. فاألمر يتعٌمؽ
َّمثؿ: كاإلدانة، أك الفيـ، أك إصدار أمر، أك الكصؼ، أك التحميؿ... منيا

 * برأ، أؤكد )بناء عمى القانكف(، قرأ، رأل، قيـ، صنؼ، كضع، شخص، كسـ.

 * حكـ عمى، أكلؾ، صٌرح أٌف، أرخ، سعى، رتب، قدر، شخص.

 1* أصدر)كحدث(، فيـ، حسب، قاس يقيس، رأل أف، قيـ، كصؼ، حمؿ.

2-ََّّ كتقضي بمتابعة أعماؿ مثؿ الطرد أك العزؿ أك االستقالة، كيبدك َّ:Exercitifsالتنفيذيات
ىذا القسـ فسيحا جدا، يتـ التمييز بيف األعماؿ المندرجة فيو كبيف األعماؿ المندرجة ضمف 

َّىي أعماؿ تنفيذ كليست في حٌد ذاتيا حكميات.الصنؼ األٌكؿ بككف التنفيذيات 

األمر  ،كىي تحيؿ عمى ممارسة السمطات كالحقكؽ أك التأثير/ النفكذ. مثؿ: إجراء تعييف، التصكيت
 الحض، النصح، التحذير...إلخ.

 (، اختار.عيف، طرد، أمر، حكـ عمى، صادر)األمبلؾ *

 ة مالية.أفسد )كسر(، طرد )بالمعنى الديني(، قاد، قدـ غرام *

 2جرد مف رتبتو، عيف، سير، أعطى، أجرل تعيينا، كىب. *
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3-ََّّ لزامات المتكٌمـ بأداء فعؿ ما مف أمثمتيا: الكعد كالمكافقة ىي إَّ:Promissifsالوعديات
كىي تتضمف معنى اإلعبلف أك التصريح بنٌيات ليست بكعكد، ككذا مكاقؼ  كالتعاقد كالعـز كالقسـ.

ٌَّف ىذا الصنؼ يقيـ عبلقات مع صنؼ السمككيات كالممارسات، مثؿ:مف الكاضح أك َّغامضة جدا.

، رغب في، تبنى، كٌرس نفسو، ضمف.  * كعد، شرع، قرر أف، أبدل، قاؿ، اعتـز

، آزر، أعمف انضمامو. ، أعرب عف استعداده، التـز  * اتفؽ عمى، ارتبط، نكل، اعتـز

 1ًبؿ بػ، تبنى، راىف.، تكٌقع، أقسـ بػ، ق* أبـر عقدا، تعٌيد، أعمف عف، استيدؼ

4َّ-ََّّ ىي أعماؿ تتفاعؿ مع أفعاؿ الغير نحك االعتذار كالشكر َّ:Comparatifsالسموكيات
َّتينئة كالترحيب، كالكره كالتحريض، كالتعازم، الشتائـ...إلخ، ككتمثيؿ ليا:كال

 .اعتذر :لتقديـ االعتذارات مثؿ *

 .لمشكر:  شكرا  *

 احتضف، الطؼ.، عٌزل تأسؼ، كاسى، ىٌنأ لمتعاطؼ: *

 : قاؿ بأٌنو أيىيف، ال يبالي، كٌرـ، انتقد، غضب، اشتكى، صفؽ، غٌض الطرؼ عفلممكاقؼ *
 مدح، اعترض... 

 .2 لمتمني: بارؾ، لعف، شرب عمى نخب، تمنى )بالمعنى اإلنشائي الصرؼ( *

5َّ-َّ ات أقكالنا بالمحادثة، كتتضمف أفعاال لتقديـ كجي تكٌضح عبلقةَّ:Expositifsالعرضيات
النظر كتكصيؿ الحجة، كتكضيح االستعماالت كالدالالت، كمف بيف أمثمة ىذه األفعاؿ التي أكردىا 

3َّأجيب، أبرىف، أسٌمـ بػ، أصٌكر، أظف أٌنو مف الثابت...إلخأكستيف: 
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 لؤلفعاؿ الكبلمية في الخطاطة التكضيحية التالية: (أكستيف)كيمكننا تمثيؿ تقسيمات 

 

 

 

 

كانعداـ حدكد كاضحة  ،لكجكد تداخؿ بيف ىذه األقساـ كاالستحساف قبكؿلتقسيـ اللـ يمؽ ىذا ا
 األكلى لظيكر التداكلية الحديثة المىبنة يعدٌ  لؤلفعاؿ الكبلمية (أكستيف)تصنيؼ إاٌل أٌف  .تفصؿ بينيا
لخصبة التي انطمؽ منيا كٌؿ مف سيرؿ كغرايس لتعديؿ بعض مبادئ ىذه النظرية كاألرضية ا

 ليتبمكر االتجاه التداكلي في أرقى كأسمى أشكاؿ تطكره كدرس معاصر في الدراسة األدبية كالٌمغكية.

 َّنظريةَّأفعالَّالكالمَّعندَّسيرل:َّ-2َّ–3

ممة قاـ مية، كمف أجؿ نظرية متكالكضع نظرية لؤلفعاؿ الكبل المفاىيـ األساس (أكستيف)لقد حٌدد 
ا فيما بعد، كبالتحديد في كتابو بتطكير ىذه المفاىيـ كتنظيـ أفكارى *(سيرؿ)الفيمسكؼ األمريكي 

الذم يعني عند الفبلسفة مٌيز سيرؿ بيف قٌكة الفعؿ الكبلمي كالمحتكل القضكم؛ ؛ إذ (أفعاؿ الكبلـ)
ثر ما يقاؿ في مقابؿ ما نتحٌدث في ش »التحميميف   (جكف سيرؿ)اقترح الفيمسكؼ  (أكستيف)أنو، كا 

قٌكتو المتضمنة في القكؿ، فيك إذف عنصر مف البنية  التمييز بيف المحتكل القضكم لقكؿ ما كبيف
ي أعدؾ بأنٌ )حمؿ كاإلحالة. ففي قكؿ مف قبيؿ: الداللية لمعمؿ المتضٌمف في القكؿ يترٌكب مف ال

فيك كاسـ المحتكل  (سأزكرؾ)المتضمنة في القكؿ، أما  ةكاسما لمقك  (أعدؾ)يعتبر لفظ  (سأزكرؾ
1َّ«القضكم

                                                           
، يعتبر مف أىـ أقطاب الفمسفة األمريكية الحديثة، كيشٌكؿ مع فاندر 1932جكف ريد سيرؿ المكلكد في سنة  *

عا(  (Vander Vekenفيكف  النظر في نظرية أفعاؿ الكبلـ. دةأٌكؿ فريؽ في البحث كا 
، ص - .273آف ركبكؿ ك جاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك  1 

 ستيفأفعاؿ الكبلـ عند أك 

 الحكميات العرضيات السمككيات التنفيذيات الكعديات
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 كلتكضيح الفكرة نسكؽ األمثمة اآلتية:

 .أترؾ الحجرة *

 .سكؼ تترؾ الحجرة *

 ىؿ تترؾ الحجرة؟ *

ف في الجمؿ الثبلث يجد أٌنو في كٌؿ جممة يتـ التعبير عف مضمكف قضكم مفاده أٌنؾ تمعً المي إٌف 
ىذا المضمكف القضكم تأتي في صٌكر مختمفة مف  فطريقة التعبير ع رؾ الحجرة، لكفسكؼ تت

األفعاؿ الكبلمية؛ فالفعؿ الكبلمي األٌكؿ لو قٌكة األمر كالطمب، كالفعؿ الثاني لو قٌكة التنبؤ، كالفعؿ 
الثالث لو قٌكة االستفياـ، فتككف بذلؾ البنية العامة لمفعؿ الكبلمي ىي ؽ )ـ ( بحيث تدٌؿ )ؽ( عمى 

الذم ىك المعنى  ة المتضمنة في الكبلـ لؤلمر كاالستفياـ، كتدٌؿ )ـ( عمى المعنى القضكمالقكٌ 
فعند النطؽ بيذه الجمؿ يستطيع  األصمي المشترؾ لمجمؿ الثبلث المتمٌثؿ في أٌنؾ ستترؾ الحجرة.
 كىي: المتكٌمـ أداء ثبلثة أنكاع مختمفة مف الفعؿ الكبلمي في آف كاحد

ة حٌكية كالمعجميٌ كتي لؤللفاظ متبعا في ذلؾ القكاعد النٌ طؽ الصٌ يتمٌثؿ في النٌ طقي: ك الفعؿ النٌ  -أ
 الصحيحة.

 الفعؿ القضكم: كيتجسد في المرجع، كىك محكر الحديث. -ب

 كىك األمر في الجممة األكلى كالثانية، كاالستفياـ في الجممة الثالثة. الفعؿ اإلنجازم: -ت

 

 

 

 

 الفعؿ الكبلمي عند سيرؿ

 الفعؿ الناتج عف القكؿ الفعؿ المتضمف في القكؿ  القضكم الفعؿ
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في دراستو أيضا عمى أفعاؿ الكبلـ غير المباشرة، فسعى إلى بناء نظرية  (سيرؿ)رٌكز      
الشركط الست  (سيرؿ)طٌكرمتكاممة محٌددا ليا شركط كفاية الفعؿ الكبلمي ليضمف إنجازا مكٌفقا ف

كطٌبقيا تطبيقا محكما عمى كثير مف األفعاؿ اإلنجازية، كىذه الشركط فجعميا أربعة،  ف(أكستي)عند 
 :1ىي

*  شركط المحتكل القضكم: كىك يتحقؽ عندما يككف لمكبلـ معنى قضكم، كالمحتكل القضكم    
كظيفتيا كصؼ مضمكف الفعؿ؛ إذ يمكف أف يككف مجرد قضية  ىك المعنى األصمي لمقضية.

كيتحٌقؽ شرط المحتكل القضكم في  لممتكٌمـ أك ألحد المتخاطبيف.بسيطة أك دالة قضكية، أك فعبل 
 فعؿ الكعد مثبل إذا كاف داال عمى حدث في المستقبؿ يمـز بو المتكٌمـ نفسو.

مييدم: كيتحٌقؽ إذا كاف المتكٌمـ قادرا عمى إنجاز الفعؿ، لكف ال يككف مف الكاضح رط التٌ * الشٌ   
ل المعتاد لؤلحداث أك ال لفعؿ المطمكب سيينجز في المجر عند كٌؿ مف المتكٌمـ كالمخاطب أٌف ا

فيك يقتضي تكفر الشركط األكلية لتحقيؽ الفعؿ الكبلمي المباشر، كليدؼ تكضيح الفكرة  ينجز.
 نسكؽ المثاؿ اآلتي: 

إذا تعٌمؽ الكضع مثبل باألمر فمف الكاجب أف يتمٌتع اآلمر بسمطة تخٌكؿ لو إصدار األمر، كما 
بو، كما يفترض أف يككف عمى بٌينة ـ اآلمر بأٌف المأمكر قادر عمى إنجاز ما أمر تقتضي أف يعم
  لف يقـك بذلؾ الفعؿ مف دكف أمر. مف أٌف المأمكر

في أداء الفعؿ، فبل يقكؿ غير  صادقا شرط اإلخبلص: كيتحٌقؽ حيف يككف المتكٌمـ ميخمصا *    
ع؛ فيي تحٌدد الحالة النفسية لممتكٌمـ كقت إنجاز أٌنو قادر عمى فعؿ ما ال يستطي ما يعتقد، كال يزعـ

 فعؿ الكبلـ.

ـ التأثير في السامع لينجز الفعؿ؛ فيي ترصد الشرط األساسي: كيتحٌقؽ حيف يحاكؿ المتكمٌ  *    
الغرض التكاصمي مف الفعؿ التكٌممي الذم ييمـز المتكٌمـ بكاجبات معٌينة، كتفرض عميو االنسجاـ في 
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تصنيفا بديبل لما قٌدمو أكستيف مف تصنيؼ لؤلفعاؿ الكبلمية، كيقـك عمى  (يرؿس)كقٌدـ  سمككاتو.
 :1ثبلثة أسس منيجية ىي

 الغرض اإلنجازم؛ -أ

 اتجاه المطابقة؛ -ب

 شرط اإلخبلص. -ج

َّتصنيفاتَّسيرلَّلألفعالَّالكالمية:َّ-1َّ-2َّ–3َّ

 كقد جعميا خمسة أصناؼ ىي:

جازم محاكلة المتكٌمـ تكجيو المخاطب إلى فعؿ كغرضيا اإلن (:Directifs)َّالتوجيوأفعالََّّ-1َّ
 شيء معٌيف، كشرط اإلخبلص فييا يتمٌثؿ في الرغبة الصادقة، كيدخؿ في ىذا الصنؼ األمر

َّكالتشجيع. كاالستعطاؼ كالنصح

َّاإلثباتَّ-2َّ غايتيا الكبلمية تكمف في جعؿ المتكٌمـ مسؤكال عف كجكد  (:Assertifs)َّأفعال
كٌمـ حادثة معٌينة مف خبلؿ ى أٌف الغرض اإلنجازم ليا ىك كصؼ المتكضع جديد لؤلشياء؛ بمعن

كأفعاؿ ىذا الصنؼ كٌميا تحتمؿ الصدؽ كالكذب، كشرط اإلخبلص فييا يتمٌثؿ في النقؿ  قضٌية
 األميف لمكاقعة، كالتعبير الصادؽ عنيا مثؿ: أقسـ.

لمتكٌمـ بفعؿ سمكؾ ما في كيتمٌثؿ غرضيا اإلنجازم في إلزاـ ا :(promissifs)الوعدََّّأفعالَّ-3َّ
 ييا ىك القصد مثؿ الكصية.المستقبؿ، كشرط اإلخبلص ف

اليدؼ اإلنجازم ليذا النكع مف األفعاؿ ىك التعبير عف حالة  :(َّ(Expressifsأفعالَّالتعبيرَّ-4َّ
 نفسية معٌينة؛ إذ تشمؿ أفعاؿ االعتذار، أفعاؿ الشكر، كالتينئة، كالتعزية، السركر، المكاساة.
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إٌف الٌسمة الممٌيزة ليا تتمٌثؿ في أٌف أداءىا الناجح يتمٌثؿ  :Déclarations)عالَّاإلعالنَّ)أفَّ-5َّ
غايتيا إحداث »ال تحتاج إلى شرط اإلخبلص في مطابقة محتكاىا القضكم لمعالـ الخارجي، كىي 

 .مثؿ: صٌرح، عٌيف، حكـ عمى 1«تغيير عف طريؽ اإلعبلف كتشمؿ األفعاؿ الدالة عمى ذلؾ

 تمثيؿ األفعاؿ الكبلمية كتمخيصيا عند سيرؿ في الرسـ التمثيمي اآلتي:كيمكف 

 األفعاؿ الكبلمية عند سيرؿ

 

 

 اإلعبلف  التعبير  الكعد
  

بيف األفعاؿ اإلنجازية المباشرة، كاألفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة، كيسمييا أيضا  (سيرؿ)كلقد مٌيز 
  التي تتمٌثؿ في: .2حرفية أك الثانكية كاألٌكليةالحرفية كغير ال

ََّّ-أ بمعنى أٌف القكؿ  3ىي التي تطابؽ قٌكتيا اإلنجازية مراد المتكٌمـك  اإلنجازيةَّالمباشرة:األفعال
كالمعنى الذم يقصده المتكٌمـ كما  ى كاف ىناؾ تطابؽ بيف معنى القكؿالحقيقي ينتصب كجكده مت

ية الذم تمٌخصو تحديده ليذه األفعاؿ عمى مبدأ فبلسفة الٌمغة العاد كيعتمد سيرؿ في .يفيمو المستمع
كتتمٌثؿ في الممفكظات التي تتطابؽ تطابقا تاما بيف معنى  4« القكؿ ىك العمؿ »العبارة التالية 

كيفيـ  لممتكٌمـ فييا التمفظ بقكؿ معٌيفالجممة كمعنى الممفكظ. كتمٌثؿ عند سيرؿ الحاالت التي يمكف 
أمر أحدىـ بمغادرة المكاف، أك قكلؾ كـ  التي تعني (أخرج)نقكؿ: كأف  صيرح بو. منو الذم

الساعة؛ التي تعني طمب الحصكؿ عمى معرفة بخصكص الكقت، فالفعؿ اإلنجازم المباشر ىك 
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الفعؿ الذم يعتمد عميو المتكٌمـ مف أجؿ إنجازه، كالمخاطب مف أجؿ فيمو عمى ما تحكيو البنية 
 ة لمممفكظ مف معنى مباشر.ة الشكميٌ الٌمغكيٌ 

َّ َّالمباشرةَّ-ب َّغير الفعؿ  فييؤدل 1راد المتكٌمـىي التي تخالؼ فييا قٌكتيا اإلنجازية مي  :األفعال
غايرا تماما فيككف فيو معنى القكؿ م اإلنجازم عمى نحك غير مباشر مف خبلؿ فعؿ إنجازم آخر،

الساف إلى المائدة ىؿ تناكلني الممح؟ كمثاؿ ذلؾ أف يقكؿ أخ ألخيو كىما جلممعنى الشكمي لمقكؿ. 
األخ بالقبكؿ إذا  فياـ، كلكف في ىذه الحالة ال ننتظر إجابةفيذا الفعؿ غير مباشر ريغـ ككنو است

في أف يناكلو الممح  طمب األخ ألخيو كانت طريقة ، بؿ(ال) ػػػػأك الرفض إذا أجابو بػ (نعـ)أجابو بػ 
 كيككف قصده ليس السؤاؿ بؿ ىك االلتماس. طريقة ميذبة تكان الذم عمى المائدة

كمعناىا األصمي المتمٌثؿ في استخداميا  ماشىفي مقاـ معٌيف ال يت (صباح الخير)ككقكلنا أيضا: 
ٌنما قد يي  فصح المقاـ عند استخداـ ىذه العبارة السخرية كالمـك كالعتاب؛ كأف لمتحية الصباحية، كا 
نقكؿ عف متكٌمـ ما أٌنو  س المبرمىج في الفترة المسائية.حضكر الدر  في يقكليا األستاذ لطالب تأخر

عندما يحٌقؽ في الكاقع فعميف إنجازييف مختمفيف مف خبلؿ ممفكظ  اقد حٌقؽ فعبل إنجازيا غير مباشر 
سيرؿ إلى نتيجة مفادىا أٌف استخداـ األفعاؿ غير المباشرة  تكٌصؿ التقسيـ كمف خبلؿ ىذا كاحد.

أٌف  (مدخؿ إلى الٌمسانيات التداكلية)في كتابو  (الجيبللي دالش)يرل  .2ىك التأٌدب في الحديث
ؿ غير أفضى إلى تحميؿ مفٌصؿ لكؿ مف المعنى الحقيقي كاالستعارة كالسخرية كالفع (سيرؿ)

 ؛ إذ بيذه األخيرة يخبر3االستعارةشرحا الشتغاؿ البلمباشرة عف طريؽ  (سيرؿ)المباشر، كلقد اقترح 
مى االنتقاؿ مف المعنى الحقيقي إلى المعنى الذم يسنده المتكٌمـ إلى قكلو، كيقٌدـ المتكٌمـ المستمع ع

لنا مثاال عف قكلو: )جارتؾ أفعى( فيقكؿ أٌف المستمع ىنا يمغي كجكبا المعنى الحقيقي أم ككف 
الجارة أفعى )زاحفة مف الزكاحؼ(، كال يحتفظ إاٌل بالمعنى المجازم، كيضيؼ بأٌف ىناؾ أٌمارات 

 معجمية كالنغمة كالبسمة تساعد عمى الكقكؼ عمى السخرية.  غير
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ىك كيؼ يمكف لمتكٌمـ أف  (سيرؿ)إٌف المشكؿ الذم تطرحو الٌمغة غير المباشرة في منظكر كمنو ف
يقكؿ شيئا، كيريد أف يقكؿ ىذا الشيء، كيريد كذلؾ قكؿ شيء آخر؟ ككيؼ يمكف لمستمع فيـ فعؿ 

ٌؿ ىذا  (سيرؿ)كلقد حاكؿ ؟ 1يقصده يدٌؿ عمى شيء آخر الٌمغة غير المباشرة، بينما ما أف يحي
اإلشكاؿ بمبدأ التعاكف الحكارم بيف المتكٌمـ كالسامع، كما عند المخاطب مف عمـ بجكانب المكضكع 

ـٌ بما أسماه إستراتيجية االستنتاج عند السامع ث
 التي تعينو لمكصكؿ إلى المعنى غير المباشر. 2

، كذلؾ بتحديد ثبلثة فركؽ المباشرة كغير المباشرة كضعت بعض الضكابطبيف األفعاؿ  كلمتمييز
  :3جكىرية ىي

تظؿ القٌكة اإلنجازية لؤلفعاؿ المباشرة مبلزمة ليا في مختمؼ المقامات، أٌما األفعاؿ  -1   
 اإلنجازية غير المباشرة فمكككلة إلى المقاـ ال تظير قٌكتيا اإلنجازية إاٌل فيو؛

 القٌكة اإلنجازية لؤلفعاؿ غير المباشرة؛مغى يجكز أف تي  -2   

ال ييتىكىص ؿ إلى القٌكة اإلنجازية غير المباشرة إاٌل عبر عمميات ذىنية استداللية تتفاكت مف  -3   
 حيث البساطة كالتعقيد.

إلى كالتفت  لؤلفعاؿ الكبلمية، (أكستيف)قاـ بتعديؿ التقسيـ الذم قٌدمو  (سيرؿ)مٌما سبؽ نخمص إلى أٌف ك 
رفض أف يقيـ حدكدا نكع آخر مف األفعاؿ الكبلمٌية أاٌل كىك األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة. ك 

غير  (أكستيف)كتصنيؼ  (سيرؿ)تقسيـ  فٌ كما أ .فاصمة بيف المعنى الكصفي كالمعنى التداكلي
ٌنما يجب ال تشٌكؿ نمطا كميا ألفعاؿ الكبلـ (ريكانتي)فأفعاؿ الكعد مثبل عمى حٌد تعبير » مقنع  ، كا 

 كيمكف الجـز بأٌف نظرية أفعاؿ الكبلـ ىي دراسة  4«اعتبارىا مجٌرد استجابات ألفعاؿ التكجيو
استطاع فييا كؿ مف أكستيف كتمميذه سيرؿ مف دراسة الٌمغة  منيجية لمعبلقة بيف العبلمات كمؤٌكلييا

 في بعدىا الدينامي؛ باعتبارىا قٌكة فاعمة في الكاقع كمؤٌثرة فيو.
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نشير إلى أٌف نظرية أفعاؿ الكبلـ ال تنحصر فقط في أعماؿ أكستيف كسيرؿ بؿ ىناؾ تطٌكرات ك 
 (أكزكالد ديكرك)ميٌمة أضيفت إلى نظرية أفعاؿ الكبلـ مف طرؼ ثٌمة مف الٌمغكييف اآلخريف أمثاؿ 

أف  تككف جممة ما إنجازية إذا أمكف بعض ممفكظاتيا»الذم ذٌكر شركط الفعؿ اإلنجازم حيف قاؿ: 
بمعنى أٌف  .1«يككف كذلؾ، كيككف فعؿ ما إنجازيا إذا أمكنو صياغة الفعؿ المحكرم لجممة إنجازية

كما اإلنجاز بحيث تحكم عمى فعؿ إنجازم.  اتيا يدٌؿ عمىظالجممة تككف إنجازية إذا كاف أحد ممفك 
كيعمـ  يرتبط بالمتكٌمـكىي ما  2بػ "أفعاؿ الرأم"قاـ أكزكالد ديكرك بتحديد نكع آخر مف األفعاؿ سماه 
فقد قاـ بتمييز أفعاؿ الرأم عف قسـ آخر مف  بو السامع كأف نقكؿ مثبل: فٌكر، عمـ، تيٌقف...إلخ.

ٌنما ىي عبارة عف افتراضات مسبقة لرأم  األفعاؿ تسمى أفعاؿ الحجاج التي ال تمٌثؿ رأيا لشخص كا 
 ما عمى مثؿ: بٌيف، كفٌند...إلخ.

أربعة  اقترحابالتالي أفعاؿ الكبلـ، ك بعض ل (أكستيف)فقد انتقدا تقسيـ  (ريكاناتي )ك (ديترك)أما 
 كىي: أقساـ فقط

 أفعاؿ إنجازية؛ -

 أفعاؿ إدراكية؛ -

 أفعاؿ قٌكة اإلنجاز؛ -

 .3أفعاؿ قٌكة اإلدراؾ -

كاصمية لٌمغة، مف لقد انتبو عمماء العربية إلى الكظيفة التٌ  نظريةَّأفعالَّالكالمَّعندَّالعرب:َّ-3-3
ؿ تعريفيـ ليا؛ بحيث أعطكىا الٌسمة الجماعية، كالضركرية في حياة اإلنساف. فالعربي ال خبل

مف باب اإلنصاؼ، كعدـ التنكر فال يتجزأ مف حياتو.  ايمكنو االستغناء عف الٌمغة؛ إذ يعتبرىا جزء
ت مبادئ التداكلية الحديثة حاضر في  تراثنا العربي، كلك بمصطمحا لمذات، نشير إلى أف جؿٌ 
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تمٌثؿ فرس الٌمغكم مع سيبكيو، كصكال إلى النقاد كالببلغييف المتأخريف. مغايرة، كذلؾ مف بداية الدٌ 
 حك العربي المخزكف الثقافي كالمكركث الفكرم الياـ لمثقافة العربية بشكؿ عاـة كالنٌ الببلغة العربيٌ 

جسر تكاصؿ صريح كصادؽ كبفضميا استطاع الباحثكف أف يبنكا تمٌثبلًتيـ العممية البناءة لخمؽ 
نتاجات المحدثيف.  (سيرؿ)ك (أكستيف)ٌصؿ إليو الغربيكف أمثاؿ غـ ما تك فر َّبيف إسيامات القدماء، كا 

مف دراسات حكؿ نظرية أفعاؿ الكبلـ. لكف يبقى أٌف ما تكٌصمكا إليو لـ يكف جديدا بالنسبة لمباحث 
كالببلغة العربية أدرككا منذ قركف شيئا ؛ بحيث بٌينت الدراسات أٌف عمماء النحك العربي  1العربي

العائد إلى التراث الٌمغكم المكٌزع بيف كتب ف .(أكستيف)عف نظرية الحدث الكبلمي المنسكبة إلى 
كأصكؿ الفقو، يجد فيو اٌتجاىيف بارزيف يماثبلف النظريات الٌمسانية  الٌنحك كالٌمغة كالببلغة، كالفقو

تفات إلى مقتضيات المقاـ كقرائف للٌمغكم البحت دكف االعنى بالنظاـ اأحدىما يي  ؛2المعاصرة
األحكاؿ، كالثاني يعنى بالمقاـ كما يٌتصؿ بو مف قرائف غير لفظية تشمؿ منزلة المتكٌمـ كالسامع 

ة التي تشيد الحدث ة كسككتو، كالبيئة المكانيٌ كحركاتو الجسميٌ  ةة كالذىنيٌ عبلقة كؿ منيما النفسيٌ ك 
الثقافي  الٌسياؽاالجتماعي بؿ ضمكا إليو  الٌسياؽاركيف فيو. كلـ يكتفكا بكجميكر المش الٌمغكمٌ 

َّففيما تتمٌثؿ مبلمح التداكلية في التراث العربي؟ كالشرعي.

كالببلغة كالبياف لقد أٌكد العرب في تعريفيـ لٌمغة  راثَّالعربي:مالمحَّالتداوليةَّفيَّالتََّّّ-1َّ-3–3َّ
أما حٌدىا فأصكات يعٌبر »ق( الٌمغة بقكلو: 392ي )ت ابف جنعمى الخاصية التكاصمية؛ إذ عٌرؼ 

فمف خبلؿ ىذا التعريؼ المكجز البميغ لٌمغة، نجد أٌف ابف جني قد  3«بيا كٌؿ قـك عف أغراضيـ
ة؛ فمف شركط نجاح أعطى لٌمغة الصفة الجماعية التي ىي بيت القصيد في العممٌية التكاصميٌ 

المتمثمة في متكٌمـ، كسامع، كرسالة تعٌبر عف مقاصد العممية التكاصمية ينبغي تكٌفر أطرافيا 
 غة ييدخؿ المغةلمٌ  (ابف جني)إف  تعريؼ  مختمجة في نفس القائؿ، التي بكٌده إيصاليا إلى المستمع.

كظيفة أما ابف سناف الخفاجي فقد تمٌثمت كظيفة الٌمغة عنده في ال في صميـ العممية التكاصمية،

                                                           

.160ص ،، دار الفكر2001عماف:  .ٌمغة العربيةشاىر الحسف، عمـ الداللة السيمانتيكية كالبرجماتية في ال - 1  
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، دار اليدل لمطباعة كالنشر، ص 1952. لبناف: د ط ،أبك الفتح عثماف ابف جني، الخصائص، تح: محمد عمي النجار -3
33.  
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كمف شركط الفصاحة كالببلغة أف يككف معنى الكبلـ ظاىرا جٌميا ال  »التبميغية، كذلؾ حيف قاؿ: 
كتأٌمؿ لفيمو... كالدليؿ عمى صحة ما ذىبنا إليو... أٌف الكبلـ غير  يحتاج إلى فكر في استخراجو

ٌنما احتيج ليعٌبر الناس عف أغراضيـ، كيفيمكا المعاني التي في نفكسيـ  1« مقصكد في نفسو، كا 
 تنبني أساسا عمى (ابف سناف)ك (ابف جني)ة التكاصؿ عند ستخمص أٌف عمميٌ مف خبلؿ ما تقدـ ن

ق 395العسكرم ) ت أبا اليبلؿ كما أفٌ  السامع، الرسالة، قناة./ عناصر أربعة تتمثؿ في: المتكٌمـ
الببلغة كٌؿ ما تبمغ بو المعنى قمب السامع فتمٌكنو في نفسؾ مع صكرة مقبكلة  »( يذىب إلى أٌف 
فيرٌكز العسكرم عمى تكاصؿ المتكٌمـ مع نفسو كتفكيره فيما سيقكؿ، كبعد أف  2« كمعرض حسف

ـٌ أبك يعقكب السكاكي في تعريفو  يتمكف المعنى في نفسو يحاكؿ إيصالو إلى المتمقي. كما ييت
ؿ عمى أسس صحيحة، فالببلغة عنده لمببلغة عمى شرط حسف التركيب حٌتى تقـك عممٌية التكاص

كحٌتى  3«ـ في تأدية المعاني حٌدا لو اختصاص بتكفيو خكاص التراكيب حٌقياىي بمكغ المتكمٌ »
ليو يجب أف يتساكل مع مخاطبو في درجة الفيـ أك أف إيستطيع السامع فيـ الرسالة المنقكلة 
َّيخاطبو بحسب قدراتو الذىنية كمكانتو.

معاني؛ بحيث يقكؿ كيظير مفيـك التكاصؿ في التراث العربي أيضا مف خبلؿ اإلبانة عف ال    
كالبياف اسـ جامع لكٌؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، كىتؾ »الجاحظ:  عثماف عمرك بف بحرأبوَّ

الحجاب دكف الضمير، حٌتى يفضي السامع إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو كائنا ما كاف ذلؾ 
ائؿ كالسامع إٌنما ىك البياف، كمف أٌم جنس كاف الدليؿ؛ ألٌف مدار األمر كالغاية التي إلييا يجرم الق

الفيـ كاإلفياـ، فبأٌم شيء بمغت اإلفياـ، كأكضحت عف المعنى، فذلؾ ىك البياف في ذلؾ 
إٌف الجاحظ بكبلمو عف البياف؛ الذم يقصد بو اإلبانة بأٌم طريقة كانت، يككف قد حٌدد  4«المكضع

 خمسة عناصر لمعممٌية التكاصمية كىي: 

                                                           

.221 -220، دار الكتب العممية، ص 1982اف: . لبن1ابف سناف الخفاجي، سر الفصاحة، ط - 1  
 ، دار1980. بيركت: 4ث العربي، ط أبك اليبلؿ العسكرم، الصناعتيف، الفركؽ في الٌمغة، تح: لجنة إحياء الترا - 2

  .19األفاؽ الجديدة، ص 
، تح: نعيـ زرزكر، ط  - .415 ، الكتب العممية، ص1983. لبناف: 1أبك يعقكب السكاكي، مفتاح العمـك 3  
.76، صلجاحظ، البياف كالتبييفا - 4  
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  ؛المتكٌمـ -1

  ؛السامع -2

  ؛لرسالةا -3

  ؛القناة -4

 كالشفرة.  -5

فالرسالة تصؿ مف متكٌمـ إلى سامع كغاية كٌؿ منيما الفيـ كاإلفياـ عف طريؽ الٌمغة، كأٌما الشفرة 
  كىتؾ الحجاب(. فيي )كشؼ قناع المعنى

كىكذا اٌتضحت لنا رؤية العمماء العرب لمتكاصؿ مف خبلؿ تعريفاتيـ لمببلغة كالبياف؛ فمـ يغفمكا 
اصر المكٌكنة ليا كىي: الرسالة كالمتمٌثمة في الخبر المنقكؿ بيف متكٌمـ كسامع، كيككف ذلؾ في العن

كما لـ يغفمكا الشفرة التي تكاضع عمييا و العرب المقاـ أك مقتضى الحاؿ. سياؽ معٌيف كالذم سٌمت
ـٌ اإلفياـ بيف طرفي العممية التكاصميٌ   . ةكؿ مف المتكٌمـ كالسامع، كالتي بفضميا يت

سامع( رسالة المتمقي )ك  متكمـ(الممقي )ال: ىي ستة ثكمنو نجد أٌف عناصر التكاصؿ في الترا
 .)الخبر( قناة )الٌمغة( أك ما يقـك مقاميا سياؽ )المقاـ أك مقتضى الحاؿ( الشفرة )المكاضعة(

عمى كعي  كاككان مفيـك متعدد المعاني الببلغة ؿ مفيـك الببلغة عند القدماء أفٌ يتبٌيف لنا مف خبل
؛ فالجاحظ كاف يستعمؿ المصطمح بمعاف شتى ربطيا محمد العمرم بكظائؼ أساسية بيذا التعدد

ىي: الكظيفة اإلخبارية المعرفية التعميمية؛ أم إظيار األمر عمى كجو اإلخبار قصد اإلفياـ. 
  كالكظيفة التأثيرية؛ بتقديـ األمر عمى كجو االستمالة كجمب القمكب.

؛ إذ تندرج ظاىرة (نظرية أفعاؿ الكبلـ)ربي مف خبلؿ ة في التراث العمح التداكليٌ تتجمى مبلكما 
يعرؼ الخبر بأٌنو: ف .1(بالخبر كاإلنشاء)ضمف الظاىرة األسمكبية المعنكنة ة الكبلميٌ األفعاؿ 

                                                           
  .49، صراكم، التداكلية عند عمماء العربمسعكد صح -1
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أف تطابؽ نسبتو  يريد المتكٌمـ مف نسبتو الكبلميةالخطاب التكاصمي المكتمؿ إفاديا كالذم 
فالخبر حسب ىذا التعريؼ ىك خطاب أك كبلـ يفيد بو المتكٌمـ السامع، كمف أجؿ عممية  1ةالخارجي

الخطاب التكاصمي  أما اإلنشاء فيك تكاصمية ناجحة يجب أف يككف ىذا الكبلـ مطابقا لمكاقع.
 فاإلنشاء ىك 2المكتمؿ إفاديا كالذم يريد المتكٌمـ مف نسبتو الكبلمية أف تكجد نسبتو الخارجية

 اب تكاصمي تكتمؿ اإلفادة بو، كيتحٌقؽ الفعؿ الكبلمي في ىذه الحالة بمجرد التمفظ بو.خط

فو لعمـ البياف، كذلؾ في ىك تعري (الخبر كاإلنشاء)ما يخص  في (فابف خمدك )كمف أىـٌ ما أكرده 
متعٌمؽ كىك مف العمـك الٌمسانية ألٌنو  ،ىذا العمـ حادث في المٌمة بعد عمـ العربية كالٌمغة»قكلو: 

بيا  المتكٌمـ الٌداللة عميو مف المعاني. كذلؾ أٌف األمكر التي يقصد بيا دي قصى باأللفاظ كما تفيده. كيي 
 كيفضي بعضيا إلى بعض ،د إليياسنى د كيي سنى تي  مفرداتو  ري كُّ صى إفادة السامع مف كبلمو ىي: إما تى 

المسندات مف المسند ا تمييز مٌ دات مف األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ؛ كأالمفر ىي  عمى ىذهالٌداللة ك 
كىذه كٌميا ىي صناعة  .اإلعراب كأبنية الكمماتكىك ر الحركات عمييا بتغيُّ  ؿُّ إلييا كاألزمنة، كييدى 

المتخاطبيف أك الفاعميف كما  أحكاؿي  ،الميحتاجة لمٌداللة ،الٌنحك. كيبقى مف األمكر المكتنفة بالكاقعات
ذا حصمت  ،ألٌنو مف تماـ اإلفادة ٌداللة عميو،؛ كىك محتاج إلى اليقتضيو حاؿ الفعؿ لممتكٌمـ فقد كا 

ذا لـ يشتمؿ عمى شيء منيا بمغ غاية اإلفادة مف كبلمو. فإٌف  ؛فميس مف جنس كبلـ العرب ،كا 
ابف )نفيـ مف قكؿ  3«كبلميـ كاسع كلكٌؿ مقاـ عندىـ مقاؿ ييخٌتص بو بعد كماؿ اإلعراب كاإلبانة

ٌف العمؿ عمى إفادة ا  كمسند إليو، ك بلـ بصفة عامة يتكٌكف مف مسند ٌف الجممة أك الكإ (خمدكف
السامع أمر ضركرم لنجاح العممية التخاطبية، أٌما فيما يتعٌمؽ بأحكاؿ المتخاطبيف أك الفاعميف فمكؿ 

 إٌما خبرية أك إنشائية. (ابف خمدكف)مقاـ مقاؿ عند العرب. كتككف الجممة اإلسنادية عند 

                                                           

.82-81ص  ،راكم، التداكلية عند عمماء العربمسعكد صح - 1  
. 82 -81ص ، المرجع نفسو - 2  
.446-445، ص 2000، دار صادر، بيركت: 1ابف خمدكف، المقٌدمة، ط - 3  
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ـٌ الجممة اإلسنادية تككف خب: »...(ابف خمدكف)و كيقكؿ في الخبر:-1 رية كىي التي ليا خارج ث
بمعنى أٌف الجممة الخبرية ىي األقكاؿ الصادرة عف المتكٌمميف، كتمؾ األقكاؿ تككف إٌما  1«التطابقو أك 

ٌما غير مطابقة لمكاقع فتككف كاذبة.  مطابقة لمكاقع فتككف صادقة، كا 

نشائية كىي التي ال خارج ليا كالطمب : »... (ابف خمدكف)كيقكؿ فيو أيضا  اإلنشاء:-2 كا 
 ىي الجممة التي ال خارج ليا، كال تككف مطابقة لمكاقع. بمعنى أٌف الجممة اإلنشائية 2«كأنكاعو

كتحقيؽ معنى الخبر؛ إذ  ،نفسو في قضية اإلسناد ؤلمرالجرجاني لالقاىر  عبد كلقد تعٌرض     
يككف مخبر بو كمخبر  ؿ كالقائـ في النفكس أٌنو ال يككف خبر حتىكمف الثابت في العقك  »يقكؿ: 

 3« عنو؛ ألٌنو ينقٌسـ إلى إثبات كنفي، كاإلثبات يقتضي مثبتا لو، كالنفي يقتضي منفيا كمنفيا عنو

 سكاء أكانت إثباتا أك نفيا. كىذا تأكيد لما سبؽ ذكره عمى أٌف الجممة عبارة عف مسند كمسند إليو

لؤلفعاؿ الكبلمية، نجد أٌف الخبر يندرج ضمف  (سيرؿ) ىذا بالتقسيـ الذم قاـ بو كلك قارنا كؿٌ 
صنؼ اإلخباريات، كىذا األخير يقـك عمى أساس صٌحة محتكاه. أٌما اإلنشاء فيك مندرج ضمف 

كأضرب الخبر عند  األصناؼ الكبلمية األخرل كااللتزاميات، كاإلعبلنيات، كالتعبيريات... إلخ.
 4عرب ثبلثة: خبر ابتدائي، خبر طمبي، كخبر إنكارمالٌمغكييف ال

ََّّ-أ كيككف فيو المخاطب خالي الذىف مف الحكـ الذم تضمنو الخبر، كبالتالي الخبرَّاالبتدائي:
 خالية مف التأكيديككف قصد المتكٌمـ في خبره إفادة المخاطب، كمثاؿ ذلؾ: )زيد قائـ( فيذه العبارة 

َّد.يتقبميا المخاطب بدكف أٌم تردٌ 

ََّّ-ب َّالطمبي: في حكـ الخبر، كبالتالي فيك ال يعرؼ مدل  اكيككف فيو المخاطب مترٌددالخبر
عمى الجممة كأف  (إفٌ )أك  (البلـ)فيقكل قكلو بإدخاؿ  ،صحتو، فيمجأ المتكٌمـ إلى إنقاذه مف الحيرة

                                                           

.446ص  ، المقٌدمة ،ابف خمدكف - 1  
.446ص  ،المصدر نفسو - 2  
.341ر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، المكتبة التكفيقية، دت، ص ىعبد القا - 3  
.178 -17، ص في المسانيات التداكليةخميفة بكجادم،  - 4  
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لو أداة التككيد ذلؾ باستعمانقكؿ مثبل: )إٌف زيدا قائـ( ففي ىذه الحالة لجأ المتكٌمـ إلى التككيد، ك 
َّليقكم المعنى كيزيؿ المبس عمى المخاطب. (إفٌ )

يككف فيو المخاطب جاحدا كمنكرا لمخبر يحتاج إلى أف يؤٌكد خبره بأكثر مف َّالخبرَّاإلنكاري:-ت
 (البلـ)ك (إفٌ )استعممنا أداتي تككيد كىي:  ففي ىذه العبارةَّؤٌكد، كأف نقكؿ مثبل: )إٌف زيدا لقائـ(م

ـٌ العرب أيضا بالمقاصد التداكلية لممتكٌمـ كيَّثبات المعنى.كذلؾ مف أجؿ إ ظير ذلؾ جميا كلقد اىت
اعمـ أٌف »عف عمـ النحك؛ إذ ربط بيف مفيـك الٌمغة كالفعؿ كذلؾ في قكلو:  (ابف خمدكف)في حديث 

الٌمغة في المتعارؼ ىي عبارة المتكٌمـ عف مقصكده، كتمؾ العبارة فعؿ لساني ناشئ عف القصد 
دة الكبلـ فبل بٌد أف تصير ممكة متقٌررة في العضك الفاعؿ ليا كىك الٌمساف كىك في كٌؿ أٌمة بإفا

ٌف الٌمغة مرتبطة بمقاصد المتكٌمميف، كبالتالي فيي إنفيـ مف ىذا القكؿ  1«بحسب اصطبلحاتيـ
ٌنما ىي أفعاؿ ناشئة عف قصد المتكٌمميف بإفادة الكبلـ، كعب ارة ليست أصكات تعبيرية فحسب، كا 

َّالمتكٌمـ عف قصده تعني إنجاز فعؿ.

 :2ىماالكبلمي عند العرب عمى قاعدتيف  كعمى ىذا األساس تقـك نظرية الفعؿ

كيرل العمماء العرب أٌف الستعماؿ الٌمغة عبلقة بما تعارؼ عميو أبناؤىا في َّعرفّيةَّاالستعمال:-أ
َّبلـ كأعراؼ الناس كأحكاـ الشرع.كصٌيغيا كتراكيبيا كدالالتيا، كما تقتضيو مقامات الك ،ألفاظيا

 كبالتالي فممعرؼ عندىـ ثبلثة أشكاؿ، فيك إما أف يككف كضعا لغٌكيا أك شرعيا أك اجتماعيا.

َّالمتكّمم:َّ-ب يقـك الخطاب الذم يؤٌسسو المخاطب عمى جممة مف المقاصد تحٌدد ىدفو َّمقصد
. كتحقيقا لذلؾ يطمح المتكٌمـ أك كغايتو، فبل يتكٌمـ المتكٌمـ مع غيره إاٌل إذا كاف لكبلمو قصد

السككت عميو مراعيا في ذلؾ تفاكت درجات المخاطب إلى أف يككف كبلمو مفيكما كداال يحسف 
3َّالمخاطبيف في اإلفياـ

                                                           

.442ابف خمدكف، المقٌدمة، ص  - 1  
.85، ص لمعاصرآفاؽ جديدة في البحث المغكم ا محمكد أحمد نحمة، - 2  
.193، ص  "نعماف بكقرة، "نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية - 3  
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كيقٌسـ العمماء العرب الكبلـ بحسب مقصكد المتكٌمـ َّتقسيماتَّالعربَّلألفعالَّالكالمّية:َّ-2َّ-3–3
خباريات 1َّإلى إيقاعيات كا 

َّاإلَّ-1َّ كىي التي يككف إيقاع الفعؿ فييا مقارنا لمفظو في الكجكد، فيناؾ أقكاؿ تكقع يقاعيات:
أفعاال في الكجكد كأقكاؿ البيع كالشراء كاليبة كالكصية كالتنازع كالزكاج كالدعكل، كسائر أنكاع 

ركطا كلقد كضع الفقياء شَّ.2العقكد التي يتحٌكؿ القكؿ فييا بمجرد التمفظ بو إلى فعؿ ممـز كاقع
مف األفعاؿ، كىي ال تكاد تختمؼ عف الشركط التي كضعيا كؿ مف صارمة لصٌحة ىذا النكع 

َّكأىٌميا: (سيرؿ)ك (أكستيف)

 كضكح الداللة الٌمسانية؛ *     

 عرفٌية المكاضعة الٌمسانية أك الٌمغكية؛ *     

 عمـ المتكٌمـ كالمستمع بفحكل الخطاب؛ *     

 الكقكع الكمي لمفعؿ؛ *     

 الداللة الحاضرة أك المستقبمة لزمف الفعؿ لفظا كمعنى أك معنى فقط؛ *     

 إخبلص الصدؽ كالنٌية. *     

كىذه الشركط ليست مقصكرة عمى اإليقاعيات بؿ ىي شركط عامة ألداء أم فعؿ كبلمي أداء 
 .3كبلمٌيةناجحا كيضاؼ إلييا شرط اإلخبلص في أداء الفعؿ، كىك مطمكب أيضا في كٌؿ األفعاؿ ال

كىي تضـ كؿ األفعاؿ الكبلمية الدالة عمى الطمب بغض النظر عف صيغتيا، كىك الطمبيات:َّ-2َّ
َّأخذ بو األصكليكف، كالفقياء كبعض المتكٌمميف. أمر

                                                           

.193، ص آفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصرمحمكد أحمد نحمة،  - 1  
.195ص  "،"نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية نعماف بكقرة، - 2  
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كيتمٌثؿ الغرض اإلنجازم ليذه األفعاؿ في كصؼ كقائع كأحداث في العالـ َّاإلخباريات:َّ-3َّ
فييا سبلمة النية حٌتى يحٌقؽ الخبر غرضو االجتماعي بشكؿ  الخارجي كنقميا نقبل أمينا. كيشترط

َّ. كنمٌثؿ ليذا النكع ما تنقمو الصحؼ كنشرات األخبار كما يدكر في العالـ مف أحداث.1عاـ

كىي أفعاؿ كبلمية يقصد بيا المتكٌمـ االلتزاـ طكعا بفعؿ شيء لممخاطىب في َّااللتزاميات:َّ-4َّ
مصا في كبلمو، عازما عمى الكفاء بما التـز بو. كتمثٌمو أفعاؿ المستقبؿ؛ بحيث يككف المتكٌمـ مخ
َّالكعد كالكعيد كالضٌماف كاإلنذار.

يعٌبر بيا المتكٌمـ عف مشاعره كأحاسيسو كالرضا كالغضب، كالحزف كىي أفعاؿ َّالتعبيريات:َّ-5َّ
َّكالنجاح كالفشؿ... إلخ.

أك ما  2ما يخرج عف مقتضى الٌظاىركلقد تفٌطف العرب القدامى إلى التمييز بيف مقتضى الظاىر ك 
 يسمى عند سيرؿ باألفعاؿ الكبلمية المباشرة كغير المباشرة.

ضرب أنت تصؿ  »فالٌنكع األٌكؿ )األفعاؿ الكبلمية المباشرة( ىك ما عٌبر عنو الجرجاني بقكلو: 
الحقيقة منو إلى الغرض بداللة الٌمفظ كحده كذلؾ إذا قصدت أف تيخبر عف زيد مثبل بالخركج عمى 

بمعنى أٌننا نصؿ إلى المعنى  3« فقمت: )خرج زيد( كباالنطبلؽ عف عمرك فقمت: )عمرك منطمؽ(
كالنكع  ، كىذه األخيرة مباشرة ال تحتاج إلى تأكيؿ.الحقيقي كالمقصكد لمجممة مف خبلؿ ألفاظيا

آخر أنت ال  كضرب»...  الثاني ) األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة( كيعٌرفيا الجرجاني كما يمي:
كلكف يدلؾ الٌمفظ عمى معناه الذم يقتضيو مكضكعو في تصؿ منو إلى الغرض بداللة الٌمفظ كحده 

ـٌ تجد لذلؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغرض كمدار ىذا األمر عمى الكناية  الٌمغة ث
 الظاىرف مقتضى ؛ إذ يشير الجرجاني إلى كجكد أقكاؿ خارجة في داللتيا ع4«كاالستعارة كالتمثيؿ

                                                           

.103، ص آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصرمحمكد احمد نحمة،  - 1  
.198، ص ""نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية نعماف بكقرة، - 2  
.177، ص دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعانيعبد القاىر الجرجاني،  - 3  
.177، ص المصدر نفسو - 4  
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كىي التي تدٌؿ ىيئتيا التركيبية عمى معنى ال يقصده المتكٌمـ، فكأٌنو يقكؿ شيئا كيعني شيئا آخر. 
 :1كلقد أدرؾ عمماؤنا مف ىذه األقكاؿ نكعيف كيظير ذلؾ كثيرا في الكناية كاالستعارة.

 عف أصؿ المعنى كيتمٌثؿ في خركج الكبلـ عف مقتضى الظاىر أك نوعَّالَّيستمزموَّالحوار:َّ*   
كليس مف الممكف  كأصؿ المعنى ىك المعنى الحرفي الذم تطابؽ نسبة الكبلـ فيو مقصكد المتكٌمـ.

 عند عمماء العرب الكصكؿ إلى ما خرج عف األصؿ إاٌل بمعكنة القرائف كمقامات الكبلـ.

يصٌح حرفيا أف كفي ىذه الحالة يرد المخاطب عمى المتكٌمـ بما ال  نوعَّيستمزمَّالحوارَّعادة:َّ*  
يككف رٌدا عميو، كال يمكف إدراؾ ذلؾ إاٌل بأنكاع مف االستدالؿ يقـك بيا المتكٌمـ ليفيـ ما رٌد بو 

 المخاطب.

التداكليكف المعاصركف إٌف ما قاـ بو العمماء العرب يتماشى مع مفاىيـ كآليات المنيج التداكلي. ف   
الكبلمي كالحالي، أك معزكلة عف غرض المتكٌمـ. مجردة عف سياقيا  (فعاؿ الكبلميةاأل) ال يدرسكف

أما العمماء العرب، فنجدىـ قد اىتٌمكا بكؿ ىذه القضايا في دراستيـ لئلسناد، أم النسؽ الذم جاء 
 مف القكؿ نخمصف 2عميو المسند إليو كالمسند. كاستبعدكا مف دائرة تحميبلتيـ المرٌكبات غير التامة

رب يكافؽ ما ىك متداكؿ عند المعاصريف. فالتداكليكف يدرسكف األفعاؿ إلى أٌف ما قاـ بو العمماء الع
كمقابؿ ذلؾ نجد العرب قد  الكبلمية داخؿ سياقيا الكبلمي، كمف خبلؿ عبلقتيا بغرض المتكٌمـ

عنصر اإلفادة الذم  اىتٌمكا بكٌؿ ىذه القضايا كذلؾ مف خبلؿ دراستيـ لئلسناد، ككذا رٌكزكا عمى
كما ربط ابف خمدكف بيف الٌمغة كالفعؿ في عمـ النحك؛ إذ  عممية التكاصمية.في ال ىك عنصر أساس

ٌنما ىي أفعاؿ ناشئة  يرل أٌف الٌمغة ليست فقط أصكات تعبيرية يعٌبر بيا اإلنساف عف أغراضو، كا 
 بحيث تمٌثؿ عبارة المتكٌمـ عف قصده إنجاز فعؿ.

َّ

َّ

                                                           

.113، ص آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصرة، محمكد أحمد نحم - 1  
.52مسعكد صحراكم، التداكلية عند عمماء العرب، ص  - 2  
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 تعتمد التداكلية عمى الٌمغة كأداة لممارسة الفعؿ عمى المتمقي، عمى أساس أٌف النص الٌمغكمٌ      
أساسا بمحاكلة االقتراب مف الخطاب  داكليةالتٌ كاىتٌمت  1«نص في مكقؼ»في حقيقتو إٌنما ىك: 

َّكمكضكع خارجي يفترض كجكد فاعؿ منتج لو.

ـٌ بالعناصر التي تمٌثؿ الخطاب، كالتي تحميؿ التٌ أما بالنسبة لم داكلي لمخطاب كفعؿ تكاصمي فيك ييت
 :2تتمٌثؿ أساسا في

 مؤشرات الشخص كالمكاف كالزماف؛ -1    

 كيفيات القكؿ التي تحٌدده، مثؿ مكقؼ التأكد كاليقيف، أك الشؾ كاالحتماؿ؛ -2    

ٌنما بمكقؼ القائؿ مما يقكلو. مؤشرات المكقؼ التي ال تٌتصؿ بفعؿ القكؿ -3      ذاتو، كا 

 بجكانب مختمفة كمتعددة لمخطاب تتمٌثؿ في:  بذلؾالدراسة التداكلية  اىٌتمت

 ؛ اإلشاريات -1

  ؛االستمزاـ الحكارم -2

  ؛المسبؽاالفتراض  -3

  ؛ المقصدية -4

 . األفعاؿ الكبلميةك  -5

بغية تطبيقيا  ـ مفاىيميا، كأىـ مبادئياات، كأىما يمي سنكرد حديثا مفٌصبل حكؿ ىذه اآللي كفي
 عمى المسكككات التي تضٌمنيا نص الكتاب.

 » :بقكلو ىي (ستراتيجيات الخطابإ)يعٌرفيا ظافر الشيرم في كتابو :Deicticsَّاإلشارياتََّّ-1َّ
بة ة القريتمؾ األشكاؿ اإلحالية التي ترتبط بسياؽ المتكٌمـ مع التفريؽ األساسي بيف التعبيرات اإلشاري

                                                           
  .121ص ببلغة الخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ،  -1

.123، صالمرجع نفسو - 2  
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فيرل بعض الباحثيف أٌف كٌؿ الٌمغات عبارة عف  .1«يرات اإلشارية البعيدة عنومف المتكٌمـ مقابؿ التعب
الذم تيستخدـ فيو، كال يستطاع إنتاجيا أك  الٌسياؽكتعبيرات تعتمد اعتمادا تاما عمى  ،كممات

 ألسماء المكصكلةكىذا الكبلـ يعني في جكىره أٌف العناصر اإلشارية مثؿ ا 2تفسيرىا بمعزؿ عنو
كأسماء اإلشارة، كالضمائر، كظركؼ المكاف كالزماف ال يمكف تحديد معناىا إاٌل بالنظر إلى سياقيا 

 (محمكد أحمد نحمة)الذم كردت فيو. كيظير ذلؾ جٌميا مف خبلؿ المثاؿ التكضيحي الذم أكرده لنا 
يذا العمؿ غدا، ألٌنيـ ليسكا سكؼ يقكمكف ب»)حيف معالجتو ليذا العنصر التداكلي الذم مضمكنو: 

ىنا اآلف( فيذه الجممة غامضة؛ ألٌنيا تحتكم عمى عدد كبير مف العناصر اإلشارية المعزكلة عف 
 لمفعؿ يقكمكف (كاك الجماعة)ككذا المرجع الذم تحيؿ إليو. كتكمف ىذه العناصر في:  سياقيا

. كلف (ىنا)، كظرؼ المكاف (اآلفك ) (غدا)كظرؼ الزماف  (ىذا)كاسـ اإلشارة  (ىـ)ضمير الغائب 
نفيـ معنى ىذه الجممة إاٌل إذا عرفنا ما تشير إليو ىذه العناصر، كتسمى ىذه األخيرة بالعناصر 

فاإلشاريات ال يتحٌدد معناىا إاٌل في سياؽ الخطاب الذم كردت فيو؛ ألٌنيا  3«اإلشارية أك اإلشاريات
َّ.4(المبيمات)يطمقكف عمييا مصطمح ؾ كاف العرب خالية مف أٌم معنى في ذاتيا، لذل

كىذا ما أٌكده ظافر الشيرم حيف قاؿ: يٌتضح أٌف اإلشاريات مثؿ أسماء اإلشارة كالضمائر، مف 
 العبلمات المغكية التي ال يتحٌدد مرجعيا إاٌل في سياؽ الخطاب التداكلي؛ ألٌنيا خالية مف أم معنى

و مرجع غير ثابت، لذلؾ يتٌفؽ النحاة جميعا عمى أٌف في ذاتيا، فبالرغـ مف ارتباطيا بمرجع، إاٌل أنٌ  
 5األسماء المبيمة يعني بيا أسماء اإلشارة، كقد خص بعضيـ المبيمات بأسماء اإلشارة كحدىا

َّاإلشاريات:-1َّ-1 ال يمكف أف تتـٌ عممية التمفظ بالخطاب دكف حضكر ىذه األدكات َّأنواع
َّاإلشارية كالتي تتمٌثؿ في:

                                                           

.81ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص - 1  
.16المعاصر، ص محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم -  2  
.16، ص نفسو المرجع - 3  
.41، ص 66ـ، ع 2005ينظر: عيد بمبع "التداكلية، البعد الثالث في سيمكطيقا مكريس" مجمة فصكؿ،  -  4  
.80ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص - 5  



َّكتابَّسيبويوَّمنَّمنظورَّالمباحثَّالتداوليةَّمسكوكاتََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ثلثاالفصلَّال
 

94 
 

َّالخطاب:إشارياَّ-1َّ–1ََّّ-1 ، كتتمٌثؿ في 1تعتبر إشاريات الخطاب مف خكاص الخطابَّت
العبارات التي تيذكىر في الٌنص ميشيرة إلى مكقؼ خاص بالمتكٌمـ في حالة ما احتاج إلى أف يستدرؾ 
عمى كبلـ سابؽ أك يضرب عنو فيستخدـ )لكف( أك )بؿ(، كقد يضيؼ إلى ما قاؿ شيئا آخر 

ـٌ(... إلخ؛ فيي فيستخدـ )فضبل عف ذلؾ(، كحيف  يرغب في أف يرٌتب أمرا عمى آخر فيقكؿ )مف ث
َّبذلؾ تتمٌثؿ في كٌؿ العبارات التي تذكر في الخطاب مشيرة إلى مكقؼ خاص بالمتكٌمـ.

َّالزمانية:َّ-2َّ–1ََّّ–1َّ كمف أجؿ تحديد مرجع األدكات اإلشارية الزمانية، كتأكيؿ َّاإلشاريات
 لتمفظ، فيٌتخذىا مرجعا يحيؿ عميوأف يدرؾ لحظة ا الخطاب تأكيبل صحيحا، يمـز المرسؿ إليو

فاإلشارات الزمانية ىي كممات تدٌؿ عمى زماف  2كيؤٌكؿ مكٌكنات التمٌفظ الٌمغكية بناء عمى معرفتيا
، فزمف التمفظ ىك مركز اإلشارة الزمنية في الكبلـ. فإذا لـ 3بالقياس إلى زماف التكٌمـ الٌسياؽيحٌدده 

ذا قمنا مثبل: )نمتقي عمى الساعة العاشرة( ففي ىذه ك َّتبس األمر عمى السامع.ييعرؼ زمف التمفظ، ال ا 
ما إف كانت الساعة العاشرة صباحا أك مساءا، فزمف  ال ندرم الزمف الذم يقصده الخطابالحالة 

التمفظ ىنا كسياقو الذم قيؿ فيو مف شأنيما أف يحٌددا المقصكد بالساعة العاشرة صباحا أك مساءا 
َّفبتالي يصعب تحديد ىذه المحظة تحديدا دقيقا. اليـك أك مف اليـك الذم يميو.مف ىذا 

َّالمكانية:َّ-3َّ–1ََّّ–1َّ تخٌتص بتحديد المكاقع باالنتساب إلى نقاط مرجعية في َّاإلشاريات
الحدث الكبلمي، كتقاس أىمية التحديد المكاني بشكؿ عاـ انطبلقا مف الحقيقة القائمة إٌف ىناؾ 

ما بتحديد  طريقتاف رئيستاف لئلشارة إلى األشياء ىما: إٌما بالتسمية أك الكصؼ مف جية أكلى، كا 
تداكلية الخطاب، كىك ما يؤٌكد  أماكنيا مف جية أخرل. كما أٌف تحديد المرجع المكاني مرتكز عمى

كىي عناصر إشارية إلى أماكف، فمف خبلليا نتعٌرؼ عمى  4أىمية استعمالو لمعرفة مكاقع األشياء.
فيي عناصر تشير  5المتكٌمـ كقت التكٌمـ، أك عمى مكاف آخر معركؼ لممخاطب أك السامعمكاف 

                                                           

.22الٌمغكم المعاصر، ص محمكد أحمد نحمة، أفاؽ جديدة في البحث -  1  
.83ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص - 2  
.19أفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصر، ص  محمكد أحمد نحمة، - 3  
.84ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص  - 4  
.22محمكد أحمد نحمة، المرجع نفسو، ص - 5  
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إلى األماكف، كتعتمد في استعماليا كتفسيرىا عمى معرفة مكاف المتكٌمـ كقت التمٌفظ الذم يككف 
كال يكتفي َّالمادم المباشر )المرجع( الذم قيمت فيو. الٌسياؽمعمكما لدل السامع، كىي تعتمد عمى 

 ى مكقع المرسؿ إليو كاتجاىو فحسبالمرسؿ لتحديد المرجع لئلشاريات المكانية، بتعريفيا بناء عم
كلتحديد المكاف ال بٌد مف  1بؿ بالنسبة لؤلشياء األخرل التي يستعمؿ دكاليا الٌمغكية في خطابو.

أك بعيد مف  اختيار العناصر التي تشير إليو قربا أك بعدا مثؿ: )ىذا( ك)ذاؾ( لئلشارة إلى قريب
مركز اإلشارة المكانية كىك المتكٌمـ. ككذلؾ )ىنا( ك)ىناؾ( ىما مف ظركؼ المكاف التي تحمؿ 
معنى اإلشارة إلى قريب أك بعيد مف المتكٌمـ، كسائر ظركؼ المكاف مثؿ: فكؽ كتحت، كأماـ 

ـ كاٌتجاىو. كمثاؿ كخمؼ... إلخ، كٌميا عناصر يشار بيا إلى مكاف ال يتحٌدد إاٌل بمعرفة مكقع المتكمٌ 
ذلؾ كأف نقكؿ )أحب أف أجمس ىناؾ( فيؿ يعني بػ )ىناؾ(: تحت ظٌؿ الشجر، أك في الحديقة أك 
في المقيى... إلخ. فكممة )ىناؾ( تعبير إشارم ال يمكف تفسيره إاٌل بمعرفة المكاف الذم يقصد 

َّالمتكٌمـ اإلشارة إليو.

 الدالة عمى المتكٌمـ، أك المخاطبشاريات اإل كىي بشكؿ عاـَّاإلشاراتَّالشخصية:َّ-4َّ-1َّ–1َّ
، فقد تصدر خطابات متعٌددة عف الٌسياؽأك الغائب. فالذات المتمٌفظة، تدٌؿ عمى المرسؿ في 

الذم تمفظ فيو. كىذه الذات ىي محكر التمفظ في  الٌسياؽشخص كاحد، فذاتو المتمٌفظة تتغٌير بتغٌير 
كتيعتبر ضمائر  2لمتمفظ اإلنساف أك المعٌمـ، أك األبالخطاب تداكليا؛ ألٌف األنا، قد تحيؿ عمى ا

الحاضر مف أكٌضح العناصر اإلشارية الٌدالة عمى شخص؛ ألٌنيا ضمائر شخصية دالة عمى 
كضمائر المتكٌمـ مثؿ: أنا كأنت كنحف. باإلضافة إلى الضمائر الٌدالة عمى   ،3المتكٌمـ كحده

مذٌكرا أك مؤٌنثا. أما ضمير الغائب فيك مف المخاطب سكاء أكانت مفردة أك مثنى أك جمعا، 
كفي ىذا النكع مف اإلشاريات يضيؼ َّالٌمغكم. الٌسياؽاإلشاريات إذا كاف ال يعرؼ مرجعو مف 

؛ إذ يجب التحٌقؽ مف شرط مطابقة المرجع لمكاقع. 4فبلسفة الٌمغة بعدا آخر يتمٌثؿ في شرط الصدؽ

                                                           

.85ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص  - 1  
.82، صنفسو المرجع - 2  
.18صآفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصر، محمكد أحمد نحمة،  - 3  
.18المرجع نفسو، ص  - 4  
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ـٌ نيكتف( ففي ىذه ال جممة ال نكتفي فقط أف يككف مرجع الضمير ىك تمؾ كأف تقكؿ امرأة: )أنا أ
المرأة، بؿ ال بٌد أف يتطابؽ المرجع مع الكاقع، كأف تككف الجممة قد قيمت في ظركؼ مناسبة. فإف 

َّلـ يتحٌقؽ شرط الصدؽ كانت الجممة كاذبة.

يو في الذم يمٌثؿ سيبك  ؛التي تضٌمنيا الكتاب كالدالة عمى المتكٌمـ الشخصية أٌما عف اإلشارات
ففي ىذيف   2«الخميؿ رحمو اهلل  تي سأل» ك 1«مف أثؽ بو مف العرب يقكؿ تي كسمع : »نجد الكتاب

كضمير  كذلؾ عندما استخدـ ضمير المتكٌمـ المفرد الداؿ عمى الفاعمية. ،ليف صٌرح بشخصوالقك 
 يما مضىذلؾ ف ناكقد ذكر » كمف أمثمتو:  (نحف)كالمتضمىف في ضمير الجماعة  المتكٌمـ الميحتكل

بعض العرب المكثكؽ بو، يقاؿ لو... كىذا مثؿ بيت  ناكسمع» ك   3«أيضا إف شاء اهلل كسنذكره 
ففي ىذه األقكاؿ استخدـ سيبكيو ضمير المتكٌمـ لمجماعة  4«مف بعض العرب المكثكؽ بو  سمعناه

الذم عيرؼ  الذم يقصد بو نفسو، كىذا األسمكب يحيؿ إلى ما يعرؼ في التداكلية بأسمكب التأٌدب
: ضرب عبد اهلل ؾى كذلؾ قكل» ب نستشيد بقكلو: خاطى أٌما عف تمؾ التي تحيؿ إلى المي  عف سيبكيو.

ضرب بو كما شغمت بو ذىب، كانتصب  تكما ارتفع في ذىب، كشغم زيدا. فعبد اهلل ارتفع ىينا
ٍف قٌدمٍ  زيد جرل الٌمفظ كما جرل الفاعؿ  تى المفعكؿ كأٌخر  تى ألٌنو مفعكؿ تعٌدل إليو فعؿ الفاعؿ. كا 

بو مقٌدما، كلـ ترد  تى بو مؤٌخرا ما أرد تى إٌنما أرد ؾى : ضرب زيدا عبدي اهلل؛ ألنٌ ؾى في األٌكؿ، كذلؾ قكل
ٍف كاف مؤٌخرا في المفظ. فمف ثـٌ ك  اف حٌد المفظ أف يككف فيو مقٌدماأف تىشغؿ الفعؿ بأٌكؿ منو، كا 

ير إلى المخاطىب المتعٌمـ الذم يعٌممو سيبكيو ففي ىذا القكؿ إشارات تش 5«كىك عربي جٌيد كثير
حكارا مف بيف الحكارات التي مف كجكه العربية الفصيحة، إذف نحف أماـ قكؿ يجٌسد  اكجييمٌقنو ك 

رفي العممية التعميمية التعٌممية؛ أم إٌف الحكارات التي تدكر بيف سيبكيو كالمتعمـ بيف طيكثر تداكليا 
مف  نعمـ أٌف المعٌمـ أكثر درجة عمميةكنحف  و مف معٌمـ إلى متعٌمـ،أتت عمى شاكمة كٌؿ حكار مكجٌ 

                                                           

.230، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 1  
.308، ص 2، جور نفسالمصد - 2  
.259، ص 1المصدر نفسو، ج - 3  
.309، ص1المصدر نفسو، ج - 4  
.34، ص 1ج سو،المصدر نف - 5  
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 خطابات تكثر فييا اإلشارات الدالة عمى المخاطىبال ىذا النكع مف المتعٌمـ ليذا نجد أٌف في
 كالتي تشير إلى المخاطىب المذكر في كتاب سيبكيو. (أنتى )ة أساسا في استخداـ الضمير كالمتمٌثم

ىذا القكؿ قد احتكل عمى مفاىيـ تداكلية مٌيمة مثؿ: التقديـ كالتأخير، اإلرادة  كما نشير إلى أفٌ 
كزعـ » فقكلو: أما اإلشارات الدالة عمى الغائب  كالمشيئة التي تدٌؿ في مفيكميا عمى القصدية.

، ألٌنؾ تقٌدر فيو عمى األلؼ كالبل   1«ـ رحمو اهلل أٌنو ال يجكز في: ما يىحسف بالرجؿ شبيوو بؾ، الجرُّ
إشارة دالة  (رحمو اهلل)ففي التركيب الفعمي )زعـ رحمو اهلل( لـ يصٌرح بالفاعؿ، إاٌل أٌف المسكككة 

لما سبؽ يتأتى لنا القكؿ إٌف كتاب سيبكيو حافؿ بكٌؿ أنكاع باالستناد  الغائب الذم ىك الخميؿ. إلى
كحٌتى عمى  ،ى المخاطبأك تمؾ التي تدٌؿ عم ،سكاء الدالة عمى المتكٌمـ ،اإلشارات الشخصية

ف دٌؿ  ،الغائب، فسيبكيو نٌكع في استخداـ اإلشارات الشخصية ىذا عمى شيء إٌنما يدٌؿ عمى كا 
 إشراكو لكٌؿ أنكاع المتكٌمميف في الخطاب متحدِّثا كمخاطبا كغائبا.

كىي ألفاظ كتراكيب تشير إلى نكع العبلقة االجتماعية بيف َّاإلشارياتَّاالجتماعية:َّ-5َّ-1َّ–1َّ
المتكٌمميف كالمخاطبيف، مف حيث ىي عبلقة رسمٌية أك غير رسمٌية، فيعٌرفيا محمكد أحمد نحمة 

ىي ألفاظ كتراكيب تشير إلى العبلقة االجتماعية بيف المتكٌمميف كالمخاطبيف مف حيث ىي »بقكلو: 
طبة مف ىـ ففي العبلقة الرسمٌية تدخؿ صٌيغ التبجيؿ في مخا2َّ«عبلقة رسمية أك عبلقة أيلفة كمكٌدة

أكبر سٌنا كمقاما. كيجب مراعاة المسافة االجتماعية كالحفاظ عمى الحكار في إطاره الرسمي كمثاؿ 
في الفرنسية في مقاـ  (Tu)مخاطبة المفرد في مكاف استخداـ  في (Vous)ذلؾ استخداـ ضمير 

ع مف بيف أىـٌ أنكاع جتماعية نك ا فيما سبؽ إلى أٌف اإلشاريات االلقد أشرناحتراـ كتقدير المخاطىب. 
جتماعية بيف المتكٌمميف كالمخاطبيف كصٌيغ تحيؿ إلى طبيعة العبلقة االاإلشاريات التي ىي تراكيب 

، كىي أداة تخاطبية تتيح لممتكٌمـ أف يتأدب في أسمكب مف حيث ىي عبلقة رسمية أك غير رسمية
َّكبلمو حياؿ المتحٌدث لو.

                                                           

.13، ص2ج سيبكيو، الكتاب،  - 1  
.22، صآفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصرمحمكد أحمد نحمة،  - 2  
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العبلقة الرسمية بيف سيبكيو  عفكالتي عٌبرت  ،شارياتمف اإل يذا النكعبالكتاب احتفؿ لقد    
كنقصد  أعمى منو مكانة ىك الجانب التأدبي لسيبكيو اتجاه مفكذلؾ كالتي عكست  ،كأستاذه الخميؿ

 : كمف بيف النصكص التي تعكس ىذا الجانب يقكؿ سيبكيو المكانة العممية بحكـ ككنو أستاذه.
لو: )كيؼ أصبحت؟(، فيقكؿ: حمد اهلل كثناءه عميو(، كأٌنو  يقاؿ المكثكؽ بوكسمعنا بعض العرب »

يحممو عمى مضمر في نيتو ىك المظير، كأٌنو يقكؿ: )أمرم كشأني حمد اهلل كثناءه عميو( كلك 
ىك ما  كلـ يكف مبتدأ ليبنى عميو، كال ليككف مبنيا عمى شيء نصب لكاف الذم في نفسو الفعؿ

 الجميؿ معنا بعض العرب المكثكؽ بو( إشارة منو إلى شيخوفاستخداـ سيبكيو لمتركيب )س 1«أظير
 يقة مؤٌدبة؛ كذلؾ بالتركيب اإلضافيكلكف إشارتو ىذه كانت بطر  ،بف أحمد الفراىيدم الخميؿ

را متصبل داال عمى استخدـ ضميحيف  (الخميؿ)كدليمنا أٌنو يقصد  (المكثكؽ بو )ك  (بعض العرب)
 .(أك المكثكؽ بيا سمعنا بعض العرب المكثكؽ بيـ)ب لقاؿ صد العر فمك كاف يق (بو)المفرد في 

كلك أٌف ىذا »  ، 2«بيـالمكثكؽ  بعض العربكأنشدنا »  مف الكتاب يقكؿ: لخر اضع أففي مك 
... سمعناىا تنشد ىذا البيت جرا تقكلو لـ ييمفت إليو، كلكٌنا المكثكؽ بعربيتياالقياس لـ تكًف العرب 

استخدـ ضمير العائد عمى  ففي ىذيف القكليف 3«يريه مف العربكأنشد غ... كسمعنا مف العرب
 اإلضافي عمى غرار القكؿ الذم استخدـ فيو التركيب حيف قصد العرب جممة، العرب جمعا كمؤٌنثا

 .الخميؿلئلحالة إلى  (بعض العرب)

مقٌدمة  في يفقكل (عبد الٌسبلـ ىاركف)أكرد  (الخميؿ)الذم يبديو سيبكيو لشيخو كفي سياؽ التأدب 
كفي كتابو شيء مما يركل لشاعريف، فاعتمد عمى شيكخو » ىذا المعنى حيف قاؿ:  افكتاب يثبتال

كيقكؿ: أنشدنا يكنس. ككذلؾ يفعؿ فيما يحكيو  -يعني الخميؿ – كنسب اإلنشاد إلييـ فيقكؿ: أنشدنا
ؿ أبك قاَّ»َّيقكؿ: الكتابمقدمة مف  كفي مكضع آخر 4«عف أبي الخطاب كغيره ممف أخذ عنو

 فإٌنما يعني نفسو (كقاؿ غيره)إذا قاؿ سيبكيو بعد قكؿ الخميؿ: جعفر: كسمعتي أبا إسحاؽ يقكؿ: 

                                                           

.320 -319، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 1  
. 9، ص 2، جالمصدر نفسه - 2  

.20، ص 2، جالمصدر نفسو  - 3
  

.34، ص 1، جالمصدر نفسو - 4  
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ذا قاؿ: ألٌنو أجؿ  الخميؿ عف أف يذكر نفسو معو في مكضع ك  .1«فإٌنما يعني الخميؿ (كسألتو ). كا 
و عف الخميؿ كيكعامة الحكاية في كتاب سيب: » ىاركف يقكؿ عبد السبلـ آخر مف مقدمة الكتاب

كمف أمثمة ذلؾ  2«مف غير أف يذكر قائمو، فيك الخميؿ  (قاؿ )أك  (كسألتو )ككٌمما قاؿ سيبكيو 
، فقاؿ: الجزاء ىاىنا خطأ، ال يككف الجزاء كسألتيو عف آتي األمير ال يقطع المِّص  » قكؿ سيبكيو: 

 نعمـ ىذا جاء في شعر البت ةى. أبدا حتى يككف الكبلـ األكؿ غير كاجب، إاٌل أف ييضطر  شاعر. كال
   3«كسألتو عف قكلو: أما أنت منطمقا أنطمؽ معؾ، فرفع 

2َّ-ََّّ َّالحواري: تعكد نشأة البحث في االستمزاـ الحكارم إلى المحاضرات التي ألقاىا االستمزام
المنطؽ ) ػػػػػ. كبالخصكص مقالو المكسـك بػ1968في جامعة ىارفارد سنة  Paul Grice* غرايس

كفيو يستعمؿ المتكٌمـ آلية ال يرتبط فييا المفظ  .(حكـ المحادثة)م اقترح فيو مفيـك الذ (لحكاركا
المكٌظفة، فالمتمقي ال يدرؾ  الٌسياؽكالقصد برابط لغكم، بؿ يرتبط ببياف القصد عمى إسياـ عناصر 

السائؿ رٌدا ال ، كأف يرد المخاطب عمى العقؿ مف خبلؿ القرائف كأضرب االستدالؿ عمى معناىا إالٌ 
 4كىك المصطمح عميو باالستمزاـ الحكارم ،يصمح حرفيا أف يككف عٌما سئؿ عنو في مقاـ التعريض

ىك كيؼ يككف ممكنا أف يقكؿ المتكٌمـ شيئا كيعني شيئا آخر؟ ثـٌ  (غرايس)فالذم كاف يىشغىؿ تفكير 
تيجة ىذا التساؤؿ أف كيؼ يككف ممكنا أيضا أف يسمع المخاطب شيئا كيفيـ شيئا آخر؟ فكانت ن

بيف المتكٌمـ كالمخاطب؛  (مبدأ التعاكف) ػػػحٌؿ تمٌثؿ أساسا فيما أسماه بػ إلى إيجاد (غرايس)تكٌصؿ 
إسيامؾ في الحكار بالقدر الذم يتطمبو الحكار، بما  »كىك مبدأ حكارم عاـ ينٌص عمى أف يككف 

فإذا كاف لمشخصيف  5« و ذلؾ الحكاريتكافؽ مع الغرض المتعارىؼ عميو أك االٌتجاه الذم يجرم في
                                                           

.7 -6، ص 1، جمقٌدمة الكتاب - 1  
.25، ص 1، جالمصدر نفسو - 2  
.101، ص 3، ج المصدر نفسو - 3  

*
( مف بيف أىـٌ فبلسفة الٌمغة مٌمف كاف ليـ أثر كبير في 1988 -1913: فيمسكؼ أمريكي)  Paul Griceبكؿ غرايس  

قصدية مف لة الالدرس الفمسفي لممعنى، ككيفية تشٌكمو مف الٌمغة انطبلقا مف فيـ آليات المحادثة، صاغ نظريتو في الدال
 1975كنشرت فيما بعد سنة  1968نة س (دىارفار )التي ألقاىا بػ  (محاضرات كلياـ جيمس)خبلؿ محاضراتو الشييرة 

 (.Logic and conventio) مقاال ترجـ إلى عٌدة لغات عنكانوأصدر 
  .199نعماف بكقرة "نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية" ص - 4

.181استراتيجيات الخطاب، ص ظافر الشيرم،  - 5  
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 فائدة في ممارستيما لمكبلـ، فإٌف كٌؿ طرؼ منيما سيجني ثمار ذلؾ إذا تحقؽ التبادؿ. كعكس ذلؾ
مآلو الفشؿ، لذا فإٌف ىناؾ اشتراكا في الربح كالخسارة، كىذا ما يسمح لنا بالقكؿ إٌف تبادؿ الكبلـ 

َّ 1«نشاط اجتماعي

 ة مبادئ فرعية ىي:كيشمؿ ىذا المبدأ عمى أربع

: اجعؿ إسيامؾ في الحكار بالقدر المطمكب مف دكف أف Maxime de quantitéمبدأَّالكمََّّ-أَّ
فعمى المتكٌمـ أف يعطي المعمكمات البلزمة التي بحكزتو عف مكضكع  » تزيد عميو أك تينقص منو.

 2«الخطاب، كالتي مف شأنيا أف تنفع المخاطب 

َّالكيفََّّ-ب : ال تقؿ ما تعتقد أٌنو غير صحيح، كال تقؿ ما ليس Maxime de qualitéمبدأ
 عندؾ دليؿ عميو.

َّ ََّّ-ت َّالعالقة َّبمبدأ َّيسمى َّما َّأو َّالمناسبة : اجعؿ كبلمؾ ذا Maxime de relationمبدأ
   عبلقة مناسبة بالمكضكع.

 كف كاضحا كمحٌددا: فتجنب الغمكض :Maxime de manièreمبدأَّالطريقةَّ)األسموب(ََّّ-ث
 س، كأكجز، كرٌتب كبلمؾ.كتجنب الٌمب

مخاطبة أف تحٌقؽ الغاية كالفائدة مف  ة ضكابط تضمف لكؿٌ خاطبيٌ كبذلؾ تصبح ىذه القكاعد التٌ 
التكاصؿ بيف بني البشر حيف تككف المعاني التي يتناقميا المتكٌمـ كالمخاطب معاني صريحة 

اكلة، نجد أٌف مبادئ كحقيقية؛ فحيف يسأؿ زكج زكجتو أيف مفاتيح الٌسيارة؟ فتجيب: عمى الط
التعاكف قد تمٌثمت في ىذا الحكار؛ بحيث أجابت الزكجة إجابة كاضحة مف حيث الطريقة كصادقة 
مف حيث الكيؼ، كما أٌنيا استخدمت القدر المطمكب مف الكممات مف حيث الكـ، كأجابت إجابة 

كقد يخالؼ  .3استمزاـ ذات صمة كثيقة بسؤاؿ زكجيا مف حيث المناسبة لذلؾ لـ يتكٌلد عف قكليا أم

                                                           
1-C. K  . Orecchioni, L’implicite, Paris : 1986, Armand Colin Editeur, P197.  
2-O. Ducrot, Dire et ne pas dire, 3 eme édition, Paris:1991, Herman Editeur, P204.  

.35محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث الٌمغكم المعاصر، ص -  3  
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لصريح إلى المعنى المتخاطبكف ىذه القكاعد، كمف ثٌمة بيذه المخالفة ينتقؿ مف المعنى الحقيقي ا
ـٌ االنتقاؿ مف المعنى  1«أما خرؽ مبادئ الحكار فإٌنو يكٌلد االستمزاـ » الضمني المجازم بحيث يت

فحيف  .(االستمزاـ) ػػػلية تعرؼ بػالصريح كما يحممو مف معنى متضمف بالمجكء إلى عممية استدال
فنجد إجابة الطفؿ في ىذا  2تقكؿ أـ لكلدىا أتشعر بالنعاس؟ فيجيب ال أرغب في تنظيؼ أسناني

المثاؿ غير مناسبة كإجابة عمى سؤاؿ األـٌ. أك أف يقكؿ أحدىـ: لقد اشتٌد بنا الحر في ىذا المكاف. 
المكاف أك أف يبادر أحد المستمعيف إلى فتح  فالمتكٌمـ في قكلو ىذا قد يقصد المغادرة مف ذلؾ

النافذة. فنجد المتكٌمـ قد أخٌؿ بأحد القكاعد التي كضعيا غرايس كىك مبدأ الكـ فيك يخبر بما ىك 
معمـك لدل المخاطبيف، فظاىر الكبلـ إخبار إاٌل أٌف المعنى الضمني المقصكد ىك الطمب، إما 

ال تقؿ لغيرؾ » يقكؿ طو عبد الرحمف:  الٌسياؽكفي ىذا  بطمب مغادرة المكاف أك طمب فتح النافذة.
بحيث الفعؿ لف يسمي   3«قكال ال يصدقو فعمؾ... لتتفقد قصدؾ في كٌؿ قكؿ تمقي بو إلى الغير

كال يمكف لمفيـك االستمزاـ أف يتحٌقؽ بخرؽ القكاعد فحسب بؿ قد ينتج  فعبل ما لـ يصحبو القصد.
ٍف التزمنا بيا، كىذا ما إذ تنتج عمى األقؿ طريقتيف »أشار إليو ظافر الشيرم حيف قاؿ:  حٌتى كا 

متباينتيف، كذلؾ طبقا لممكقؼ الذم نٌتخذه مف القكاعد، فقد يراعي المتكٌمـ القكاعد كالًحكـ بشكؿ 
صريح إلى حٌد ما، تاركا لممخاطب ميٌمة تكسيع كتظيير ما قيؿ بالٌمجكء إلى استدالالت مباشرة 

المتكٌمـ لمقكاعد... دعنا نٌسمي ىذا االستدالؿ الناتج عف مراعاة القكاعد انطبلقا مف مراعاة 
، كىناؾ طريقة أخرل لبلستدالؿ كىي عندما يخٌؿ  Standar  implicativeباالستمزاـ النمكذجي 

 يستخؼ كما يعٌبر عف ذلؾ )جرايس( عندما المتكٌمـ عف قصد كعبلنية بقكاعد التخاطب، أك
(Floutالمتكٌمـ بيذه ) كيكرد طو عبد الرحمف قكال ىك في صميـ معنى االستمزاـ يقكؿ  4«القكاعد

فالذم يقصده بقكلو ىذا أف  5«كاعمـ أٌف داللة العبارة ىي استمزاـ القكؿ لممعنى مف سياقو »فيو: 
استخداـ الفرد لٌمغة يتكقؼ أساسا عمى ما تكاضع عميو أبناء األمة الكاحدة مف مقامات الخطاب 

                                                           

.95، دار الثقافة، ص 1986. الدار البيضاء: 1حمد المتكٌكؿ، دراسات في نحك الٌمغة العربية الكظيفي، طأ - 1  
، ص  - .61آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك 2  
.250 -249طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص  - 3  
.430ص خطاب،إستراتيجيات ال عبد اليادم بف ظافر الشيرم، - 4  
.103طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص  - 5  
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مرة ككثيفة مرة أخرل  قصد المتكٌمـ بالعرؼ الٌمغكم كسياقاتو. فاأللفاظ قشكر رقيقة حٌتى يتماشى
مٌما سبؽ يمكف  .1المعنى... كالمعنى كياف مفارؽ ال لكف لو كال تمٌيز إاٌل بالعبارة تحفظ ثمرات

لؾ القكؿ: إٌف المفيـك األساس الذم تقـك عميو نظرية غرايس يتمٌثؿ في االىتماـ بقصد المتكٌمـ ذ
حيف اقترح مبدأ التعاكف بيف المتكٌمـ كالسامع بيدؼ إنجاح العممية التخاطبية كعندما حٌدد مفيـك 
الداللة غير الطبيعية، كتأكيده عمى كجكب إدراؾ المخاطب لمقاصد المتكٌمـ في سياؽ تكاصمي 

المتضمف ح لمتركيب كالمعنى فٌرؽ غرايس بيف المعنى الصريأٍف كقد نشأ عف ىذا المعنى  محٌدد.
 كىما:  2يك بذلؾ يفٌرؽ بيف نكعيف مف االستمزاـ الحكارمف ،فيو

َّالعرفي:َّ-1 كىك يقـك عمى ما تعارؼ عميو أصحاب الٌمغة مف استمزاـ بعض األلفاظ  االستمزام
 كتغٌيرت التراكيب. الٌسياؽدالالت بعينيا ال تنفؾ عنيا ميما اختمؼ بيا 

فإٌف  (صباح الخير)يرد فيو، فحيف يقاؿ  الذم الٌسياؽٌير كىك يتغٌير بتغ االستمزامَّالحواري:َّ-2َّ
الذم كرد فيو التركيب، فقد يككف تحية صباح، كقد تككف  الٌسياؽمقصد المتكٌمـ يختمؼ حسب 

كيككف ذلؾ في سياؽ خاص، يحتاج  ،تكبيخا عمى التأخر. فيك بذلؾ استمزاـ ينتج عف خرؽ القكاعد
إضافية، كبيذا فإٌنو يككف أكثر تعقيدا في االستدالؿ  كؿ مف طرفي الخطاب فيو إلى معمكمات

 لمعرفة قصد المرسؿ.

تيعٌد مكٌكنا لكؿ كبلـ، كتعرؼ كتكزيع لكٌؿ خطاب إلى »  :مٌما سبؽ نخمص إلى أٌف الحكارية
لحظتيف تكجداف في عبلقة حالية، كيقدـ المبدأ الحكارم مف خبلؿ الحدكد التالية: كٌؿ تمفظ يكضع 

فرانسيس )مى حٌد تعبير ف، ال بٌد أف ينتج بطريقة ثنائية اإلصاتة، كثنائية العرض، عفي مجتمع معيٌ 
المبادئ التي يتحٌقؽ بيا التعاكف بيف المتكٌمـ كالمخاطب مف أجؿ تحقيؽ تكاصؿ  ىذه ىي 3«(جاؾ

 عند غرايس العمكد الفقرم ألم نشاط تخاطبي. )مبدأ التعاكف(كمثمر؛ بحيث يشٌكؿ ناجح 

                                                           

.360إدريس مقبكؿ، األسس اإلبستيمكلكجية كالتداكلية لمنظر النحكم عند سيبكيو، ص - 1  
.33، مكتبة زىراء الشرؽ، ص1999أحمد محمكد نحمة، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ، دط. القاىرة:  - 2  
.11فرانسكاز أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص - 3  
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التي أكردىا سيبكيو كالذم بٌيف فييا مراعاة قكانيف المحادثة بيف المتكٌمـ كالمخاطب  كمف النصكص 
( بدال فكأٌنو أجاب مف قاؿ: بأٌم » حيف قاؿ:  ، كجعؿ )مسمـو ككافرو مررت برجميف مسمـو ككافرو

ف لـ يمفظ بو  ف شاء رفع، كأٌنو أجاب مف قاؿ: فما ىما؟ فالكبلـ عمى ىذا كا  ضربو مررت؟ كا 
فقكلو يحيؿ  1.«عمى قدر مسألتؾ عنده لك سألتو -أم جكابو -طب؛ ألٌنو إٌنما يجرم كبلموالمخا
عمى أف تجعؿ إسيامؾ  أٌكؿ مبادئ المحادثة التي كضعيا غرايس كىك مبدأ الكـ الذم ينٌص  إلى

طمكب مف دكف أف تزيد أك تنقص منو؛ إذ بٌيف سيبكيو أٌف الجكاب مف في الحكار بالقدر الم
ككف عمى قدر ما فيمو مف مسألة السائؿ، فيك يجيب عمى ما عنده مف معنى، فسيبكيو المخاطب ي

  ـ كالمخاطب.ييتـٌ بإرادة كٌؿ مف المتكمٌ 

َّالمسبق:َّ-3 ينطمؽ المتخاطبكف عند كٌؿ عممية مف عمميات التبميغ مف معطيات  االفتراض
لمتكممكف، كىي تشٌكؿ خمفية ال ييصٌرح بيا ا»االفتراضات المسبقة ك  أساسية معترؼ بيا كمعركفة.

التبميغ الضركرية لنجاح العممية التبميغية، كىي محتكاة في القكؿ، سكاء تمفظ بيذا القكؿ إثباتا أك 
   2«نفيا

فإذا قاؿ شخص آلخر: )أغمؽ النافذة( فيتمٌثؿ االفتراض المسبؽ في ىذا المثاؿ في ككف النافذة 
يككف السبب سكء الحالة الجٌكية أٌدل إلى دخكؿ  مفتكحة، كأٌف ىناؾ سببا يستدعي إغبلقيا قد

كذلؾ لقربو  ،فطمب مف المخاطب إغبلقيا ،الرياح أك المطر عبرىا أدل إلى شعكر المتكٌمـ بالبرد
مف النافذة أك ىك في كضعية تسمح لو بغمؽ النافذة، كغيرىا مف المعاني المتضمنة في القكؿ التي 

كؼ التي أنتجت الفعؿ الٌمغكم. كفي مثاؿ آخر نفترض كجكد ال يمكف أف ندركيا إاٌل بإدراؾ الظر 
متخاطبيف، يقكؿ أحدىما لآلخر:كيؼ حاؿ زكجتؾ؟ كأكالدؾ؟ فيجيبو اآلخر قائبل: ىي بخير شكرا. 

 كاألطفاؿ في عطمة.

يٌتضح مف خبلؿ ىذا المثاؿ أٌف الطرؼ الثاني متزٌكج كلو أكالد، كما يفترض بأٌف ىذيف الشخصيف 
عضيما البعض إلى درجة تسمح لممتكٌمـ بطرح مثؿ ىذا النكع مف األسئمة، كبالتالي مقربيف مف ب

                                                           

.431، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 1  
.34الجيبللي دالش، مدخؿ إلى الٌمسانيات التداكلية، ص - 2  
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أما إذا كانت الخمفية اإلخبارية غير مشتركة كأف يرٌد  فالخمفية اإلخبارية بيف المتخاطبيف مشتركة.
 الطرؼ الثاني فيقكؿ:

 أنا ال أعرفكـ. *

 أنا لست متزكجا. *

 لقد طٌمقت زكجتي. *

ذا غالبا ما يككف مرٌده إلى العجز مف حيث االفتقار إلى مجمكع االفتراضات فسكء التفاىـ ى
كىذا بدكره يتسٌبب  ،كىذا االفتقار يككف سببا في فشؿ العممية التكاصمية 1المسبقة الضركرية لمتبميغ

كأف يككف عامبل مف عكامؿ إخفاؽ الفعؿ الكبلمي. ففي المثاؿ الذم ذكرناه سابقا  ،في سكء التفاىـ
لمعممية التكاصمية لككف الخمفية اإلخبارية غير مشتركة بيف الطرفيف ىذا ما أدل إلى  د فيو فشبلنج

كما تشير أداة التعريؼ إلى ما يسمى بالمعمكمات السابقة بينما تؤدم  تيرب المخاطب مف اإلجابة.
لمتكٌمـ بعد أم إلى كحدات لغكية لـ يكٌضحيا ا ؛أداة التنكير كظيفة اإلشارة إلى معمكمات الحقة

فالتعريؼ يعتمد عمى ما يفترضو المتكٌمـ مف عمـ السامع عف ىذه الكحدات الٌمغكية شيئا أك ال 
فبناء الخطاب  2يعرؼ أٌم أمر منيا ييراد بيف أمكر عديدة، كقد ال تككف معركفة عند المتكٌمـ أيضا

مسبؽ ركف أساسي في النظاـ كتداكلو مرتبط أشٌد االرتباط بمعرفة حالو، أك بافتراضو. كاالفتراض ال
 كذلؾ لمتأثير فيو عناية بالمخاطىب في المقاـ األكؿالببلغي. فحٌتى في المحسنات البديعية نجد ال

 3كليس مف أجؿ الزخرفة المفظية

ييتـٌ بدراسة الدالالت الضمنية التي يىعمىد  (االفتراض المسبؽ)إلى أٌف مصطمح  مٌما سبؽ نخمصك 
ٌنما  ،ياالمتكٌممكف إلى استعمال كالتي ال يمكف أف نتكصؿ إلييا مف التركيب الٌمغكم لمجممة، كا 
في  (االفتراض المسبؽ)أما بالنسبة ألمثمة  ية المنًتجة لمحدث الكبلمي.الٌسياقبالبحث في الخمفيمت 

                                                           

.34ص الجيبللي دالش، مدخؿ إلى الٌمسانيات التداكلية، - 1  
.81أحمد محمكد نحمة، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ، ص  - 2  
. 47يات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية، صعبد اليادم بف ظافر الشيرم، إستراتيج - 3  
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أٌف بو ىينا بمنزلة ىك، كلكٌف ىذه الباء  رحمو اهللكزعـ الخميؿ » الكتاب نجد قكؿ سيبكيو: 
تمثؿ في ككف تشير إلى معنى مسبؽ ي (رحمو اهلل)فالمسكككة    1«تككيدادخمت ىينا 

تكفى (الخميؿ)  كاعمـ أٌف العمـ الخاٌص مف األسماء ال يككف صفة»  :كمثيؿ ذلؾ في قكلو مي
كىذا ألٌنو ليس بحٍميةو كال قىرابةو كال مبيـ، كلكٌنو يككف معطكفا عمى االسـ كعطؼ أجمعيف. 

 األلؼ كالبلـأٌنو إٌنما جٌر ىذا عمى نٌية  كزعـ الخميؿ رحمو اهلل» 2«قكؿ الخميؿ رحمو اهلل
ماءى الغىفيرى منصكبا عمى نٌية إلقاء األلؼ  كلكٌنو مكضع ال تدخمو األلؼ كالبلـ كما كاف الج 

أٌنو ال يجكز في: ما يىحسف  كزعـ رحمو اهللتي تشبييا. كالبلـ، نحك طيرًّا كقاطبةن كالمصادًر ال
 ، فمـ يصٌرح سيبكيوفيذه النصكص التي ذكرناىا خٌصت الخميؿ بالرحمة 3«بؾ  بيوو بالرجؿ ش

أٌف الخميؿ مٌيت مف منطمؽ ىذه  مسبقا ، فنحف افترضناالكفاة إاٌل أٌنو محتكل في القكؿب
المسكككة في العيرؼ الديني اإلسبلمي تقاؿ لممٌيت، كال نغفؿ أٌنيا تقاؿ أيضا لمحٌي إذا خٌصتو 

  .لدنيا قبؿ اآلخرةالرحمة في ا

 يخٌصو بالرحمةسيبكيو عندما يذكر الخميؿ كحده  تجدر بنا اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أفٌ ك 
ذكر  فبل  يستخدـ ىذه المسكككة. أما في حالة (بف حبيب الضبي يكنس)لكٌنو عندما يذكر 

ٌركف أٌف ناسا مف ا كزعـ يكنسي » . كمثاؿ ذلؾ قكلو: فيستخدميا (الخميؿ)مع  (يكنس) لعرب يىجي
فتيو  سد أبكه قاؿ: مررتي برجؿو أكمف قاؿ: » ، 4«]ىذا[ كما يجٌركف مررتي برجؿو خزٍّ صي

مرةن، مف ثقةأٌنو لـ يىسمعو كزعـ يكنس بميو. مررتي برجؿو مائةو إ ألٌنيـ  كلكٌنيـ يقكلكف: ىك ناره حي
كالرفع فيو  الكجوكالرفع فيو عمى المبتدأ كال يىصفكف بيا؛ فالرفع فيو الكجو،  قد يىبنكف األسماء

ف كنتى تريد معنى أٌنو مبالغ في الشِّد ة، ألٌنو ليس بكصؼ  كفي قكؿ آخر يقكؿ:  «5أحسفي كا 
لٌمو رب  العالىميف، فسألتي عنيا يكنس فزعـ أٌنيا  دي الحم كسمعنا بعض العرب يقكؿ:» 

                                                           

.26، ص2سيبكيو، الكتاب، ج - 1  
.12، ص 2، جالمصدر نفسو - 2  
.13، ص 2المصدر نفسو، ج - 3  
.27، ص2، جدر نفسوالمص - 4
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 في ىذه النصكص؛ كذلؾ حيف ( هللرحمو ا)أٌف سيبكيو لـ يذكر المسكككة بلحظ المي ف 1«عربٌيةه 
كأٌما قكليـ: مررتي » يقكؿ فييا سيبكيو:  ذكر يكنس منفردا. عمى غرار النصكص اآلتية التي

ف شاء خيرو منؾ عمى البدؿ  يرو منؾ، فيك بمنزلة مررتي برجؿو كبغيًرؾ خ بغيرؾ مثًمؾ كىذا قكؿ . كا 
 لؾ، ككـ خيرا منو لؾ، ككـ غيره لؾ كتقكؿ: كـ مثمىو» كقاؿ أيضا:  2«هلليكنس كالخميؿ رحميما ا

؛ ألٌنو يجكز بعد عشريفى  . تقكؿ: كـ غيره مثمىو لؾ، انتصب فيما زعـ يكنس كٌؿ ىذا جائز حسفه
كـ  حميما اهللر  كلـ ييًجٍز يكنسي كالخميؿي غير بكـ كانتصب غير بكـ كانتصب الًمثؿ ألٌنو صفةه لو. 

خاصة القكؿ األخير إلى ما أردنا تكضيحو فبالرغـ مف كب فتشير األقكاؿ التي أكردناىا 3«غممانا لؾ
ذكر الخميؿ كيكنس في مكضع كاحد مف القكؿ إاٌل أٌنو حيف ذكرىما خصيما بالرحمة أما عند ذكره 

  ليكنس لـ يستخدـ المسكككة.

أٌف سيبكيو في مكاضع التي يذكر يكنس كالخميؿ معا يخٌصيما بالرحمة، فمـ  ا سبؽ نخمص إلىمٌ مك 
سيبكيو أٌف يكنس ليس بمسمـ فعندما يذكره كحده ال يترحـ عميو في حيف غير المسمـ حيف يصٌرح 

 كىذه آداب إسبلمية معركفة كمتكاترة بيف بني اإلسبلـ. ،ييذكر مع معية المسمـ فالرحمة مكصكلة بو
بكيو ككف يكنس ليس مسٌمما داللة ضمنية عمد سيب، كالذم جٌرنا إلى اإلقرار بيذا االفتراض المسبؽ

ٍف كلكف في مكاضع  ية ىي التي أكٌضحت ىذه الداللة الضمنية.الٌسياقإلى استعماليا، كالخمفية  كا 
ك، كيا زيدى زيدى أخينا » ال يفعؿ ما تقٌدـ مف الكٌمـ، كأمثمة ذلؾ:  ذكرىما كذلؾ قكلؾ: يا زيدى زيدى عمرو

كفي   4«، كىي لغة ] لمعرب [ جٌيدةه.أٌف ىذا كٌمو سىكاءه  زعـ الخميؿ رحمو اهلل كيكنسكيا زيدى زيدىنا. 
عف  حمو اهلل كيكنسى ر سمعناه مف الخميؿ كجميع ما كصفناه مف ىذه المغات » مكضع آخر: 

حتٌى يدرؾى كيعيى  بيذه االختبلفات مخاطىبمى قصدية سيبكيو إلى تنبيو الكقد يدٌؿ ىذا ع 5«العرب
  .، كقصده مف الخطابالمعنى المتضمىف في القكؿ

                                                           

.63، ص2، جسيبكيو، الكتاب - 1  
.14-13، ص 2المصدر نفسو، ج - 2  
.159، ص2المصدر نفسو، ج - 3  
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القصد مف المفاىيـ الجكىرية التي استأثرت كما تزاؿ باىتماـ الٌمسانييف، كقبميـ إٌف قاصد:َّالمَّ-4َّ
الفقياء كالفبلسفة، كالمتكمميف، كعمماء الببلغة؛ إذ يكفي رجكعنا إلى تراث المعتزلة مثبل لمكقكؼ 

تعماؿ الٌمغة تعٌد المقاصد مف أىـٌ العكامؿ التي تؤٌثر في اسإذ 1َّعمى نظرات عممية لطيفة كدقيقة
كتأكيميا، كما تؤٌثر بدكرىا في تكجيو المرسؿ إلى اختيار إستراتيجية الخطاب. كيتمٌثؿ الدكر 

فبل بٌد أف يككف الفعؿ مصحكبا بالقصد  2األساس لممقاصد في بمكرة المعنى كما ىك عند المرسؿ
ـ عمى الفعؿ نفسو القصد بمعنى إرادة فعؿ شيء في الحك كالقصد مصحكبا بإرادة المتكٌمـ فيؤٌثر

المقصكد مف ىذا ف3َّفتصبح األفعاؿ تابعة لممقاصد الباطنة لدل فاعميا، ال تابعة لشكميا الظاىرم
ٌف في أٌم عممية تكاصمية تككف دائما كأبدا الغاية مف قصد المرسؿ ىي إفياـ المتمقي، كمف إالقكؿ 

عمى المتكٌمـ أف يككف عمى دراية أجؿ تحقيؽ تكاصؿ ناجح بيف طرفي العممٌية التكاصمية كاف لزاما 
تامة بالمستكيات الداللية لٌمغة المتداكلة، فالمقصد ىك الذم يحٌدد الغاية مف أٌم فعؿ لغكم بيذا 

فيتكجب بذلؾ عمى َّيصبح تكفر القصد، كالنٌية الشرط األساس في نجاح أٌم عممية تكاصمية.
اختيار كانتقاء اإلستراتيجية المناسبة  المرسؿ أف يراعي كيفية التعبير عف قصده، كبالتالي عميو

 الظركؼ الخارجية المحيطة بالكبلـكاألدكات اإلجرائية التي تتكٌفؿ بنقمو إلى قصده، كذلؾ بمراعاة 
الذم قيؿ فيو الكبلـ؛ إذ تربط التداكلية مقاصد المتكٌمـ بالبحث  الٌسياؽأك بصيغة أخرل مع مراعاة 

اللة عمى النية اإلرادية الكاعية مف المتكٌمـ/الباث بما ينتج د »: ىك فالقصدَّعف المقاـ المناسب.
عنو تحديد المعاني ككصفيا بشكؿ مسبؽ كنيائي، كمعنى النٌية كاإلرادة في القصد يماثؿ أك يطابؽ 

َّبمعنى أٌف المتكٌمـ ال يتكمـ مع غيره إاٌل لقصد أك لغرض معٌيف.4َّ«داللة الغرض

                                                           
  .356إدريس مقبكؿ، األسس اإلبستيمكلكجية كالتداكلية لمنظر النحكم عند سيبكيو، ص -1

، ص 2010يكنسي فضيمة "مفيـك المقاصد كعبلقتيا بالخطاب )تناكؿ تداكلي لمخطاب الثكرم(، مجمة الخطاب،  - 2
283.  
.189يادم بف ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب )مقاربة تداكلية(، ص عبد ال - 3  
.28، ص 2008، منشكرات زاكية، الرباط: 1أحمد طايعي، التكاصؿ الببلغي، ط- 4  



َّكتابَّسيبويوَّمنَّمنظورَّالمباحثَّالتداوليةَّمسكوكاتََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ثلثاالفصلَّال
 

108 
 

اب معاف كدالالت لغكية تككف تارة مباشرة نفيميا مف خبلؿ تتخٌمؿ الخطَّأنواعَّالمقاصد:َّ-1َّ–4َّ
ـٌ فيميا عف طريؽ االستنتاج  الٌنص، فتنتج لنا خطابا مباشرا. كتككف تارة أخرل غير مباشرة يت

َّ، فتنتج لنا خطابا غير مباشر.التٌأكيؿك 

ر مباشرة كىك األمر الذم يحيمنا إلى إدراؾ أٌف ىناؾ أيضا مقاصد مباشرة لممخاطب، كمقاصد غي
لصاحب خطاب ما إلى جانب مقاصده التكاصمية » نة في ثنايا الخطاب، كعميو فإٌف: ضم  تككف مي 

فبدكف معرفة  1«المكضعية مف كٌؿ قكؿ ينتجو، مقصدا تكاصميا إجماليا يتعٌمؽ بمجمكع خطابو
ف كانت ضر  كرية لجعؿ المقاصد ال يمكف أف يستدؿ بكبلـ المتكٌمـ عمى ما يريد، ألٌف المكاضعة، كا 

الكبلـ مفيدا فيي غير كافية؛ إذ ال بٌد مف اعتبار الكبلـ مفيدا فيي غير كافية؛ إذ ال بٌد مف اعتبار 
كفي  المتكٌمـ الفعمي كالحقيقي ىك الذم يحٌقؽ عممية نجاح العممية التكاصميةف 2المتكٌمـ أم قصده

ما حٌقا حٌتى تحصؿ مف الناطؽ أٌف المنطكؽ بو ال يككف كبل» ىذا المعنى يقكؿ طو عبد الرحمف: 
إرادة تكجييية إلى غيره، كما لـ تحصؿ منو ىذه اإلرادة فبل يمكف أف يعٌد متكٌمما حٌقا... فاعرؼ أٌف 

بتماـ المقتضيات التكاصمية الكاجبة في  المنطكؽ بو الذم يصمح أف يككف كبلما ىك الذم ينيض
: ماذا كرسائؿ المتكٌمميف لنا نسأليـ قائميف ،ال نفيـ مقاصد ماعند فكثيرا 3« حٌؽ ما يسمى خطابا

لى ماذا تيدف ـبكبلمك ـ ىذا؟ ماذا تقصدكفبكبلمك كفتقصد ؟ ىذا ما اتكـ ىذهبتصٌرف كفكذا ككذا؟ كا 
كعمى  .حينا كيتيربكف مف اإلجابات الصريحة حينا آخر يجعؿ اآلخريف يبرركف سمككاتيـ كأقكاليـ
 :4مقاصد المكضعية، كالمقاصد اإلجماليةىذا األساس ىناؾ نكعيف مف المقاصد: ال

كىي المعاني كاألفكار المباشرة التي تتجٌمى بكضكح في الٌنص، كذلؾ َّالمقاصدَّالموضعية:َّ-1َّ
َّباستعماؿ المرسؿ أسمكب مباشر حيث يتطابؽ فيو المعنى الحرفي لٌمغة مع قصد المرسؿ.

                                                           
، عمـ جديد في التكاصؿ، تر: سيؼ الديف دغفكس كمحمد الشيباني، ط -1 ، دار 1آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر، التداكلية اليـك

  .206، ص 2003باعة كالنشر، لبناف: الطميعة لمط
.197ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص  - 2  
.214طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص - 3  
.292يكنسي فضيمة "مفيـك المقاصد كعبلقتيا بالخطاب" ص  - 4  
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 نتجيا عف طريؽ المعاني األكلىنستكىي المعاني غير المباشرة التي َّالمقاصدَّاإلجمالية:َّ-2َّ
كيعمد المرسؿ في ىذه الحالة إلى استعماؿ أفعاؿ لغكية أك إنجازية ليقكؿ شيئا في كقت يقصد بو 

كالمعنى ىنا يتجمى في اإلستراتيجية التمميحية إلنجاز أفعاؿ لغكية متعٌددة كفي سياقات َّشيئا آخر.
رفة مقاصد المتكٌمـ حينما ال يفيـ الخطاب مختمفة لمخطاب. كفي ىذا النكع تبرز أىمية كدكر مع

 الٌسياؽبمعناه المباشر، فتكجد عناصر أخرل تتدخؿ في فيـ ىذا النكع مف المقاصد كالمتمٌثمة في 
َّ.الٌسياؽككؿ الظركؼ المحيطة ب

ة بما فالمقصديٌ » ف أساسا في الكشؼ عف بكاعث الكبلـ النفسية كالفكرية مي كٍ ة يى إٌف ىدؼ المقصديٌ 
حاالت التمني كالرغبة، كباعتبارىا أفعاال ذىنٌية، تدفع إلى االٌتصاؿ باآلخر ليحصؿ  فييا مف

التكاصؿ اإلعبلمي كالتفاعؿ، كال يتأتى ىذا إاٌل بما لئلنساف مف استعدادات فطرية قابمة ألف تسعؼ 
عمى  عند الحاجة، كبما لو مف معارؼ مختزنة في الذاكرة يتزٌكد منيا بالبنيات كاألطر التي ينسج

منكاليا كيتحٌرؾ ضمنيا كبما لو مف مؤىبلت لمتكليد كالتحكيؿ كعقد المشابيات كاالرتباطات ضمف 
مقصدية ذات كياف أٌف ال (مفتاحمحمد )يفيـ مف قكؿ  1«فضاء كزماف اجتماعييف كلغكييف

عمى  يرتكز دكر المقاصد، بكجو عاـك  ذات شكؿ لساني كفي سياؽ لغكم معٌيف. سيككلكجي كنفسي
كرة المعنى كما ىك عند المرسؿ؛ إذ يستمـز منو مراعاة كيفٌية التعبير عف قصده، كانتخاب بم

ية األخرل. كتكمف كظيفة الٌمغة ىنا في الٌسياقاإلستراتيجية التي تتكٌفؿ بنقمو مع مراعاة العناصر 
بمجممو، فتٌتضح المقاصد بمعرفة  الٌسياؽتحقيؽ التفاعؿ بيف طرفي الخطاب، بما يناسب 

كيراد بالقصد عند النحاة الغاية التكاصمية التي يريد المتكٌمـ تحقيقيا مف الخطاب كقصده  2ناصره.ع
قرينة تساعد في تحديد الكظيفة النحكية لمكممة كبياف  (مراعاة الغرض مف الكبلـ)يو تككف منو. كعم

 3دكرىا في التحميؿ النحكم لمجممة

كأكضح دكره في  ،طابو قصدا بغية التأثير في المتكٌمـلقد اىتـٌ سيبكيو بالمتمقي الذم ينتج خ    
كذلؾ قكلؾ:  ىذا باب تيخبر فيو عف النكرة بنكرة،»مستكل الخطاب الٌمغكم، كحجتنا عؿ ذلؾ قكلو: 

                                                           

.100، شركة النشر كالتكزيع، ص 2000 . الدار البيضاء:1مفتاح محمد، النص: مف القراءة إلى التنظير، ط - 1  
.180ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، ص  - 2  
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ٌنما حسيف اإلخبار ىاىنا د مثمؾ، كما كاف أحد خيرا منؾ، كما كاف أحد مجترئا عميؾ، ما كاف أح كا 
ألٌف المخاطىب قد يحتاج  أف يككف في مثؿ حالو شيء، أك فكقو؛عف النكرة حيث أردت أف تنفي 

ـٌ بإرادة كؿو مف المتكمـٌ  1«مثؿ ىذا وي مٍ مً عٍ إلى أف تي  فالمعنى الذم يفيـ مف ىذا النص أٌف سيبكيو ييت
 كالمخاطب، كما في نفسييما مف معنى.

قكؿ الرجؿ: أتاني رجؿ ي» كمف النصكص التي تؤٌكد تركيز سيبكيو عمى مقصدية المتكٌمـ قكلو:    
أم: أتاؾ أكثر مف ذلؾ، أك يقكؿ: أتاني رجؿ  (ما أتاؾ رجؿ)يريد كاحدا في العدد ال اثنيف، فيقاؿ: 

ٌكتو كنفاذه أم: امرأة أتتؾ. كيقكؿ: أتاني اليـك رجؿ، أم: في ق (ما أتاؾ رجؿ)قاؿ: ال امرأة، في
ظ ف 2«أم: أتاؾ الضعفاء (ما أتاؾ رجؿه )فتقكؿ:  ي القكؿ تكرار عبارة )ما أتاؾ رجؿه( ثبلث فالمبلحى

مرات إاٌل أٌنيا في كٌؿ مرة تحمؿ معنى مختمفا عف سابقتيا اعتمادا عمى ما في نفس المتكٌمـ مف 
 ) إٌنما تعني: أتاؾ  -عند المجيب–معنى، فمٌما كاف المتكٌمـ يقصد العدد، كاف معنى )ما أتاؾ رجؿه

معنى العبارة نفسيا: أتتؾ امرأة، كحيف قصد المتكٌمـ أصبح  أكثر مف ذلؾ، كحيف قصد المتكٌمـ النكع
 الرجؿ الكامؿ الرجكلة في قٌكتو أخذت العبارة نفسييا أتاؾ الضعفاء ال األقكياء.

رادتو     كأما قكليـ: مف ذا خير منؾ»  ، قكلو:كمف النصكص التي تشير إلى غرض المتكٌمـ كا 
لـ ترد أف تشير أك تكمئ إلى إنساف قد استباف لؾ ألٌنؾ  ،فيك عمى قكلو: مف الذم ىك خير منؾ

: مف ذا الذم ىك أفضؿي منؾ. فإٍف أكمأت إلى إنساف كى مى مً ؿ فييعٍ سئك فضمو عمى الم و، كلكنؾ أردتى
كما قمت: مف ذا قائما، كأٌنؾ قمتى  [خيرا منؾ]و نصبتى كى مى مً عٍ أف يي  فأردتى  ،و عميوقد استباف لؾ فضمي 

كمف مظاىر اىتماـ سيبكيو  3«بيا ؾى مى ضى قد فى  ىذا الذم قد صار في حاؿو إٌنما أريد أف أسألؾ عف 
كذلؾ قكلؾ: ضرب عبد اهلل زيدا. فعبد اهلل ارتفع ىينا كما ارتفع في » بمقصدية المتكٌمـ في قكلو: 

ذىب كشىغىٍمت بو ذىب، كانتصب زيد ألٌنو مفعكؿ تعٌدل إليو فعؿ الفاعؿ. فإٍف قٌدمتى المفعكؿ 
جرل الٌمفظ كما جرل في األٌكؿ، كذلؾ قكلؾ: ضرب زيدا عبدي اهلل؛ ألٌنؾ إٌنما أردت عؿ كأٌخرت الفا

ف كاف مؤخرا في المفظ. فمف ثـٌ  بو مؤخرا ما أردت بو مقٌدما، كلـ ترد أف تىشغؿ الفعؿ بأٌكؿ منو، كا 
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لذم بيانو أىـٌ ليـ كاف حٌد المفظ أف يككف فيو مقٌدما، كىك عربٌي جٌيد كثير، كأٌنيـ ] إٌنما [ يقٌدمكف ا
ف كانا جميعا يييٌما  1«نيـ كيعنياىـكىـ ببيانو أعنى، كا 

 كدالالت لغكية تككف غير مباشرة ،معاف أٌف في الخطاب في تعريؼ المقصدية إلىتعٌرضنا لقد 
التي يعمد المرسؿ فييا إلى استعماؿ أفعاؿ إنجازية ليقكؿ شيئا في كقت يقصد بو شيئا آخر. كفي ك 

ير استخدميا سيبكيو مف بنيتيا المغكية المباشرة تؤدم معنى مباشرا إاٌل أٌنو يقصد مف الكتاب تعاب
كمف أمثمة ذلؾ قكلو:  (ناس)ؾ حيف يطمؽ عمى الككفييف تسمية ذلخبلليا معاف ضمنية ال مباشرة ك 

يىجعميا ىاىنا صفةن  أٌف ىك ىاىنا صفة، فكيؼ يككف صفةن كليس مف الدنيا عربيٌ  ناسكقد زعـ » 
ال يىتكٌمـ بيا  ممظير. كلك كاف ذلؾ كذلؾ لجاز مررتي بعبد اهلل ىك نفًسو، فيك ىاىنا مستكرىىةل

ال يقصد المعنى  (ناس)فسيبكيو في استخدامو لكممة  2«العرب ألٌنو ليس مف مكاضعيا عندىـ 
ٌنما يقصد بيا  ؛لمكممة المباشر المعجمي لعرؼ كذلؾ بالنظر إلى ا( الككفييف)التي تعني البشر كا 

 كقرينة استخداميا مف لدف سيبكيو. ،العربيٌ  حكمٌ النٌ 

فقد كاف يكرد » كفي ىذا المقاـ يشير )محمد فضؿ ثمجي الدالبيح( إلى ىذا المعنى مستعرضا: 
أقكاال لمخميؿ، أك ليكنس فينقضيا. ككانت آلتو دليؿ النقض، ليثبت بطبلف ما ذىب إليو الككفيكف 

يسمييـ  -في أغمب ظٌني –في بعض المكاطف مف الكتاب، كأحيانا  الذيف كاف يسمييـ ) الككفييف(
 الككفيكف (الناس)ح سيبكيو بأٌف مقصكده مف كفي مكاضع صرٌ  3«النحكييف كأحيانا يسمييـ ناسا

 4«كحٌدثنا ىاركف أٌف ناسا، كىـ الككفيكف: » كمثاؿ ذلؾ قكلو

كأمثمة  ،الدالة عمى الككفييف (الناس)ة المسكككة التي احتكت كممتعٌددت الصياغة الٌمغكية لمتعابير 
ىك كأخكاتيا في ىذا الباب بمنزلة اسـ مبتدأ ، جعؿ ناس كثير مف العربكقد » الكتاب عمى ذلؾ: 

كما بعده مبنيه عميو، فكأٌنؾ تقكؿ: أظٌف زيدا أبكه خيره منو، ] ككجدتي عمران أخكه خيري منو[. فمف 
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كحدثنا عيسى أٌف ناسا كثيرا يقرءكنيا: فُّ زيدا ىك خير منؾ. ذلؾ أٌنو بمغنا أٌف رؤبة كاف يقكؿ: أظي 
" كما  ـٍ الظىاًلميكفى ـٍ كلىًكٍف كىانيكا ىي  1«ظىمىٍمنىاىي

ٌنما ألحقكا السيف ألٌنيا قد  كاعمـ أٌف ناسا مف العرب ييمحقكف الكاؼ السيف ليبٌينكا كسرة التأنيث، كا 
تيًكٍس، أىٍكًرميًكٍس. فإذا كصمكا لـ يجيئكا بيا، ألٌف تككف مف حركؼ الزيادة في استفعؿ. كذلؾ أىٍعطىيٍ 

 2ييمحقكف الشيف ليبٌينكا بيا الكسرة في الكقؼ كما أبدلكىا مكانيا لمبياف كقكـه الكسرة تىبيف. 

 » :لداللة عمى قبيمة معٌينة كقكلو (ناس) لفظة (سيبكيو)ع أخرل مف الكتاب يستخدـ كفي مكاض
في كمرادؼ لكممة ) ناس( ( قـككما أٌنو استخدـ كممة ) 3« أسدكثير مف تميـ كناس مف  اسه كنى 

 كغيرىا كثير ال يحصى في الكتاب. 4«كزعـ أبك الخٌطاب أٌنو سمع قكما مف العرب ينشدكف »قكلو: 

الذم انتيجو سيبكيو مف خبلؿ استخدامو ليذه مبدأ التأٌدب كما عٌبرت ىذه المسكككة عف 
 مقصكد قدأساسا في عدـ تعييف الفاعؿ، فتسٌتر عمى القائؿ، فال المسكككة، ككجو األدب فييا يتجمى

إاٌل أٌنو تجدر بنا اإلشارة إلى أٌف سيبكيو ال  تحقؽ مف دكف الحاجة إلى الكشؼ عف شخصيتو.
كانطبلقا  يصرح بالككفييف باستخداـ ىذه المسكككة في مكاضع كلكٌنو يصرح بيـ في مكاضع أخرل.

ذم تفرضو طبيعة استمرارية الخطاب بيف الطرفيف يقتضي األمر كجكد مف مبدأ التعاكف المشترؾ ال
حكؿ قدر معٌيف مف المفاىيـ حٌتى يحصؿ التكاصؿ بيف طرفي  تفاىـ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو

 المقاصد غير المباشرة في كتاب سيبكيو. فع ةىكذا عٌبرت ىذه المسكككك  .العممية التخاطبية

ََّّة:األفعالَّالكالميََّّّ-5

اىتمامو مف الفعؿ المتضمف في القكؿ إلى  ؿحكٌ  (سيرؿ)إلى أٌف  ثانيأشرنا في الفصؿ ال دلق   
كغير المباشرة، كقٌدـ تصنيفا القٌكة المتضمنة في القكؿ، كما مٌيز بيف األفعاؿ اإلنجازية المباشرة 

جاه ىي: الغرض اإلنجازم، كات ستيف يقـك عمى ثبلثة أسس منيجية،بديبل لما قٌدمو أستاذه أك 
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كاألمريات  ،كالكعديات ،المطابقة كشرط اإلخبلص، كجعميا خمسة أصناؼ ىي: التقريريات
 البكحيات.ك  ،كاإليقاعيات

اختيار مجمكعة مف المسكككات حٌتى تككف نمكذجا  في ىذا المقاـ مف البحث ارتأيناكلقد     
 كدراستنا ليا سيككف ضمف تصنيفات سيرؿ، كاآلتي:لمتحميؿ، 

اليدؼ منيا ىك نقؿ المتكٌمـ كاقعة ما مف خبلؿ قضية يعٌبر بيا عف ىذه الكاقعة  ات:التقريريَّ-1َّ
امتبلؾ كع مف األفعاؿ ال بٌد لممتكٌمـ مف دؽ كالكذب. كلنجاح ىذا النٌ نؼ تحتمؿ الصٌ كأفعاؿ ىذا الصٌ 

 أفٌ كزعمكا » كمف أمثمة التقريريات في الكتاب نجد:  كأدٌلة ترٌجح صدؽ محتكل القضية.شكاىد 
رحمو اهلل: ىذا كنصب بعضيـ ينصبكف ىذا الذم في مكضع الرفع، فقاؿ الخميؿ  ناسا مف العرب

عف العرب المكثكؽ بيـ أٌنيـ يقكلكف:  كبمغني» ك 1«يكمئذو في كٌؿ مكضع، فكذلؾ غير أف نطٍقت 
، كمف ضربؾ ىك، إذا جعمت زيدا مفعكال ليسني ككذلؾ  كانني. كتقكؿ: عجبتي مف ضرب زيد أنتى

جعمت المضمر الذم عبلمتو الكاؼ فاعبل فجاز أنت ىينا لمفاعؿ كما جاز إٌيا لممفعكؿ، ألٌف إٌيا ك 
كأنت عبلمتا اإلضمار، كامتناع التاء يقكِّم دخكؿى أنتى ىينا. كتقكؿ: قد جٌربتيؾ فكجدتيؾ أنتى أنتى 

كالمعنى أٌنؾ أردت أف . فأنتى األكلى مبتدأة، كالثانية مبنية عمييا كأٌنؾ قمت فكجدتيؾ كجييؾ طميؽ
العرب الفصحاء يقكلكف: كسمعنا بعض  ناكسمع »: كقكلو أيضا 2«تقكؿ: فكجدتيؾ أنتى الذم أعرؼي 

ٌنما يريد ما منيـ كاحد العرب الم كثكؽ بيـ يقكؿ: ما منيـ مات حٌتى رأيتو في حاؿ كذا ]ككذا[، كا 
، بمغ، كسمع تدٌؿ عمى الحكاية زعـفاألفعاؿ في األقكاؿ الثبلثة التي ىي عمى الترتيب:  3«مات

قريرية في راكيب التٌ فنجد أٌف التٌ  كالنقؿ. يؤدييا األسمكب الخبرم الذم يتماشىكالنقؿ كىذه المعاني 
مبية؛ ألٌنيا تحتكم عمى الخبر، كىذا الجانب ىك الفٌعاؿ في تبميغ الرسالة الكتاب ىي أكثر مف الطٌ 

د فيو، فسيبكيو ينقؿ إلى الناس ىذا رً حسب المقاـ الذم تى إلى المتمقيف. كالجمؿ الخبرية ذات داللة ب
 التقرير مضمنا إياه حقائؽ صادقة.
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 الي:المقاصد كالثقة ضمف صنؼ التقريريات عمى الٌنحك التٌ  الة عمىكتندرج المسكككات الدٌ 

ََّّ-أ ( َّىنا المقاصد غير المباشرة كالتي مثٌمتيا كنقصدالمقاصد:   ك )قاؿ ناس(مسكككة )قاؿ قـك
فيي عٌبرت عف المعنى غير المباشر مف الكممة، كالذم تمٌثؿ في )الككفييف( كما عٌبرت ىذه 

 مٌثؿ أساسا في عدـ تعييف القائؿ. المسكككة عف مبدأ التأدب لدل سيبكيو، كالذم ت

 كعف نسبة كركد كٌؿ كاحدة عمى حٌدة كالصياغات الٌمغكية التي كردت بيا نكرد الجدكؿ اآلتي:

 عدد كركدىا في المدٌكنة المسكككة الٌمغكية غكٌية لممسكككةالصياغة المٌ 
 مرة 15 زعـ أٌف ناسا الصياغة األكلى
 مرة 10 قاؿ ناس الصياغة الثانية
 مٌرة 07 حٌدثنا أٌف ناسا الصياغة الثالثة
 مرة 06 أٌما ناس مف العرب الصياغة الرابعة

 مرة 06 اعمـ أٌف ناسا الصياغة الخامسة
 مٌرة 03 إٌف ناسا مف العرب يقكلكف سادسةالصياغة ال

 مٌرة 03 كناس مف العرب يقكلكف الصياغة السابعة
 مٌرة 02 قرأ بعض الناس الصياغة الثامنة
 مرة 02 ركل أٌف ناسا  الصياغة التاسعة
 مرة 01 جعؿ ناس الصياغة العاشرة

 مرة 01 أاٌل ترل أٌف ناسا الصياغة الحادم عشرة
 مرة 01 ال يستعممو ناس عشر الصياغة الثانية

 مرة 01 كقد أبدليا ناس الصياغة الثالثة عشر
 مرة 01 أنشد بعض الناس الصياغة الرابعة عشر

 تركيبا59َّ(َّىو:َّتيَّاحتوتَّعمىَّكممةَّ)ناسالَّالمسكوكةَّيكونَّعددَّالتراكيبَّوبيذا
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 :( فكركدىا كصياغاتيا الٌمغكية كاآلتيـأٌما عف تمؾ التي احتكت كممة )قك 

 عدد كركدىا في المدٌكنة المسكككة الٌمغكية  الصياغة الٌمغكٌية لممسكككة

 مرات 04 قاؿ قـك مف العرب الصياغة األكلى

 مرات 03 زعـ أٌف قكما الصياغة الثانية

 مرة 03 اعمـ أٌف قكما الصياغة الثالثة

 مرة 02 قد أماؿ قـك الصياغة الرابعة

 مرة 01 بمغنا أٌف قكما الصياغة الخامسة

 مرة 01 إٌف قكما الصياغة السادسة

 مرة 01 كما قٌدـ قـك الصياغة السابعة

 مرة 01 قد جٌره قـك الصياغة الثامنة

َّتركيبا16َّوبذلكَّيكونَّعددَّالتراكيبَّالتيَّاحتوتَّعمىَّكممةَّ)قوم(َّىو:َّ

 

ألٌف المطابقة نبلحظ أٌف لمتقريريات الحظ األكفر في التراكيب المسكككة التي احتكاىا الجدكالف؛ 
فييا مف الكممات إلى العالـ، كالمقاـ يتطمب ذلؾ، كلمتقريريات شرط لؤلداء اإلنجازم تتأتى مف 
الشركط التداكلية التي تتأسس بالنظر إلى طبيعة المتكٌمـ كىك سيبكيو فيك كبلـ صادر مف مكضع 

الناحية الزمنية الذم يفيد  . كالزمف الغالب في ىذه األفعاؿ ىك الماضي مفثقة ال تتكفر لمتكٌمـ آخر
. فيتجمى الغرض التعميمي في ككفرة األفعاؿ الماضية دليؿ عمى قصدية سيبكيو تقرير الحقائؽ

خطاب سيبكيو مف خبلؿ إخبار المتمقي بكاقع ما، فيستند المخاطب إلى الجانب اإلخبارم مف 
 الخطاب ليذا فإٌف التقرير يتماشى مع غرض التعميـ في خطاب سيبكيو.
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لقد تعٌددت الصياغات الٌمغكٌية التي احتكت معنى المتكٌمـ الثقة في المدٌكنة، كأكردنا ىذه الثقة:ََّّ-ب
 المسكككات ضمف تسمية الحقؿ الداللي لسياؽ الحاؿ الذم تنتمي إليو كالتي كردت كاآلتي:

َّعددَّورودىاَّفيَّالمدّونةَّالمسكوكةَّالّمغويةَّالصياغةَّالّمغوّيةَّلممسكوكة
 مٌرة 31 سمع مف يكثؽ بو كلىالصياغة األ

 مٌرة  16 حٌدثنا مف يكثؽ بو  الصياغة الثانية
 مٌرة 05 قاؿ مف يكثؽ بو الصياغة الثالثة
 مٌرة 04 زعـ مف يكثؽ بو الصياغة الرابعة

 مٌرة 02 أنشدنا مف يكثؽ بو الصياغة الخامسة
 مٌرة 02 أخبرني مف أثؽ بو الصياغة السادسة
 مٌرة 01 مغني عف العربب الصياغة السابعة

َّمسكوكةَّ 61الثقة:ََّّالمتكّممَّالةَّعمىوبذلكَّيكونَّالعددَّاإلجماليَّلممسكوكاتَّالدَّّ
     

المتكٌمـ الثٌقة جاءت كٌميا جمبل تقريرٌية؛ ألٌنيا تتضٌمف الخبر  نبلحظ أٌف )المسكككات( الٌدالة عمى
خبر ىك األصؿ في كٌؿ كبلـ كأنفع في كىذا الجانب ىك الفٌعاؿ في تبميغ الرسالة إلى المتمقيف كال

تمقي العمـ بيف باث الرسالة كمستقبميا إذا تكٌفر البعد التداكلي المتمٌثؿ في نٌية المخاًطب كاستجابة 
المخاطىب. كالجمؿ الخبرية ليا داللتيا حسب المقاـ الذم تكرد فيو، فالمتكٌمـ حريص عمى تبياف ما 

ذا  في نفسو، كما تنطكم عميو النفس تؤكؿ إلى الرغبة في الكبلـ، كمنو تتكٌلد الجممة الخبرية كا 
كانت الجمؿ ضمف صنؼ التقريريات بمغة سيرؿ ففييا إدراج مسؤكلية المتكٌمـ عف صحة ما يتمٌفظ 
بو، فسيبكيو ينقؿ إلى المتعٌمـ الضمني ىذا التقرير مضٌمنا إياه حقائؽ صادقة. كما نبلحظ أٌف 

شدنا، حٌدثنا، أخبرني، بمغني( ليا النصيب األكفر في )المسكككات( األفعاؿ ) سمع، زعـ، قاؿ، أن
التي عٌبرت عف المتكٌمـ الثقة، ككثرة األفعاؿ كتنٌكعيا تجعؿ نٌص سيبكيو ينبض بالحركة كالنشاط 
حٌتى يتحقؽ اليدؼ التكاصمي كالمطمب التداكلي المتمٌثؿ في تحقيؽ الفائدة كالتأثير عمى المتعٌمـ. 

طابقة فيو مف ب عمى ىذه األفعاؿ ىك الماضي الذم يفيد تقرير الحقائؽ، كتككف المكالزمف الغال
الكممات إلى العالـ، كتنٌكع األفعاؿ في النص لو داللة عمى االتغيير ألٌف الفعؿ يدٌؿ عمى التجدد 
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ألٌف الفعؿ يدٌؿ عمى »الزركشي:  قكؿث، كاالسـ عمى االستقرار كالثبكت كىذا ما يكٌضحو كالحدك 
 1«تجٌدد كالحدكث، كاالسـ عمى االستقرار كالثبكت، كال يحسف كضع أحدىما مكضع اآلخرال

، تعاقدمثؿ:  .المستقبؿ الزمف كىي أف يمـز المتكٌمـ نفسو بفعؿ شيء ما فيَّالوعديات:َّ-2  التـز
َّ كعد... إلخ.

ي ذلؾ ف ظِّفامك  قكاعد الٌمغة العربية الفصيحةتضمىف ألـز سيبكيو نفسو بتعميـ ىذا المخاطب المي 
ضمف ىذه المسكككة بصياغات تندرج المسكككات التي  ككؿٌ  إف شاء اهلل( ترل ذلؾمسكككة )س
كىدفو مف  4كسترل مثؿ ذلؾ إف شاء اهلل 3كسنبٌيف لؾ إف شاء اهلل 2ستيبٌيف إف شاء اهلل مختمفة مثؿ:

يحو الستعماالت الٌمغة ذلؾ التنبيو حٌتى يستعٌد المتمقي الستقباؿ الرسالة، كالتي تتمٌثؿ في تكض
انتباه المتمقي العربية الصحيحة. كتكرار ىذه المسكككة دليؿ كاضح عمى قصدية المرسؿ في إثارة 

لتبميغو رسالة تحمؿ إفادة كمبدأ اإلفادة ىك الفائدة التي يجنييا المتمقي مف الخطاب، كىي فائدة 
يذه المسكككة تحٌقؽ الغرض مف فعؿ تكاصمية ذات أبعاد تداكلية تربط بيف المتكٌمـ كالمستمع، ف

الكبلـ كالمتمٌثؿ في كعد المتعٌمـ باإلخبار فكاف قصده تعميـ المخاطب أكجو العربية الفصيحة 
كيشترط في صنؼ الكعديات صدؽ  المعركفة لدل العرب، كالتي تمٌثؿ سنف العرب في كبلميا.
فالغرض اإلنجازم يتمٌثؿ في التزاـ  والمتكٌمـ في فعؿ األمر الذم كعد بو، كالمتكٌمـ ىنا ىك سيبكي

سيبكيو بالحديث مستقببل عف المسألة النحكية التي ىك بغرض تفسيرىا في باب مف أبكاب الكتاب 
فاستعمؿ سيبكيو ىذه المسكككة لتنبيو السامع إلى ما سيمقيو إليو فتحٌقؽ بذلؾ الفائدة لمسامع التي 

 أرادىا المتكٌمـ.

 كما يمي: في الجدكؿ أدناه تي كردت بيا كعدد تكرارىا نمٌثمياكعف الصياغات الٌمغكٌية ال

                                                           
، دار الفكر لمطباعة 1980. بيركت: 3، ط4بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج - 1

  .66كالنشر، ص 
.12، ص 1ج ،سيبكيو، الكتاب - - 2  
.45 ، ص1المصدر نفسو، ج -  3  
.51 ، ص1المصدر نفسو، ج -  4  
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 عدد كركدىا في المدٌكنة المسكككة الٌمغكية الصياغة الٌمغكية لممسكككة
 مٌرة 73 سترل ذلؾ إف شاء اهلل الصياغة األكلى
 مٌرة 50 سيبٌيف ذلؾ إف شاء اهلل الصياغة الثانية
 مٌرة 04 سأكتب إف شاء اهلل الصياغة الثالثة
 مٌرة 03 سنذكره إف شاء اهلل الصياغة الرابعة

 مٌرة 02 ستجده إف شاء اهلل الصياغة الخامسة
 مٌرة 01 سأمٌثمو لؾ إف شاء اهلل الصياغة السادسة
 مٌرة 01 سأفٌسر لؾ إف شاء اهلل الصياغة السابعة

134َّالعددَّاإلجماليَّلموعديات:َّوبذلكَّيكونَّ
 

الكعديات حضكر األفعاؿ الٌدالة عمى الحاؿ كاالستقباؿ؛ ألٌف الفعؿ إٌف الميبلحىظ في صنؼ     
كىذا التزاـ مف المرًسؿ الذم يمٌثمو  ،المضارع صالح لكمييما كجممة ىذه األفعاؿ تتضٌمف الكعد

)سيبكيو( بأف يفعؿ شيئا في المستقبؿ، كنجد اٌتجاه المطابقة في ىذه األفعاؿ مف العالـ إلى 
ص ىك القصد، كالمحتكل القضكم فييا ىك أف يفعؿ المتكٌمـ شيئا في الكممات، كشرط اإلخبل

 المستقبؿ، كىذا ما يتضٌمنو صنؼ الكعديات عند )سيرؿ( كنكٌضح ذلؾ حسب الشكؿ اآلتي:

 

 المرسؿ إليو               الرسالة         المرسؿ 

َّ

 المتعٌمـ المتضٌمف محتكل المسكككة  سيبكيو 

    

 إنجاز فعؿ الكعد   الكممات     العالـ 

 فعناصر التداكلية تتمٌثؿ في:
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كيتمٌثؿ في إلزاـ المتكٌمـ نفسو بأداء فعؿ ما كيتمٌثؿ في كعد المخاطىب  الغرضَّاإلنجازي:َّ–1َّ
 بتناكؿ المسألة في باب الحؽ مف أبكاب الكتاب؛

مطابقة ىك المتكٌمـ الذم ؿ عف إحداث ىذه الكالمسؤك َّاّتجاهَّالمطابقةَّمنَّالعالمَّإلىَّالكممات:َّ-2
 يمٌثمو سيبكيو، فرسالتو إلزامية، فعف طريقيا ألـز نفسو بالفعؿ؛

كالمتمثٌمة في شرط الصراحة كفي صنؼ )الكعديات( ىي صدؽ  تحديدَّالحالةَّالنفسية:َّ-3
 المتكٌمـ في فعؿ الشيء المكعكد بو؛

 ا يمـز بو نفسو.تحديد نمط اإلنجاز كشرطو العاـ ىك قدرة المتكٌمـ عمى أداء م -4

 

 نمط اإلنجاز القصدية اٌتجاه المطابقة الغرض اإلنجازم الكعديات
سترل ذلؾ إف 

 شاء اهلل 
كعد سيبكيو 
المخاطب 

الضمني أف يبٌيف 
 لو مسألة نحكية.

سيبكيو مسؤكؿ 
عف تحقيؽ اإلبانة 

بالتزامو بتنفيذ 
 الكعد.

نٌية سيبكيو في أف 
يعٌمـ ىذا المتعٌمـ 
الضمني أكجو 

 غة الفصيحة.المٌ 

بتكٌفر الشركط 
السابقة صار فعؿ 

الكعد فعبل 
 إنجازيا ناجحا.

 

 حياؿ كىي األفعاؿ التي تعٌبر عف حالة نفسية لممتكٌمـ، فيي التعبير عف المشاعرَّالبوحيات:َّ-3
الكاقع بتقديـ الشكر أك االعتذار، أك الترحيب، أك التينئة. كمف الشركط التي يجب تكٌفرىا في 

شرط اإلخبلص الذم يتحٌقؽ بإخبلص المتكٌمـ أثناء أدائو لمفعؿ الٌمغكم فبل يقكؿ غير ما البكحيات 
يعتقد، كال يزعـ أٌنو قادر عمى فعؿ ما ال يستطيع، كىذا الشرط متكٌفر في أقكاؿ سيبكيو، كاليدؼ 

َّ.لممتكٌمـ مف ىذه المسكككة ىك التعبير عف حالة نفسية

ىي قكلو )رحمو اهلل(  مف األفعاؿ الكبلميةضمف ىذا الصنؼ  راىا تندرجنالتي كمف المسكككات    
قاؿ الخميؿ » ك 1«أٌنيـ يقكلكفالخميؿ رحمو اهلل زعـ » في مكاضع كثيرة كمختمفة مف الكتاب مثؿ: 

                                                           

.159، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 1  
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المسكككة بشكؿ مكٌرر في الكتاب  فبكركد ىذه 2« رحمو اهللفيذا تفسير الخميؿ »  1«رحمو اهلل
فبيذا  ففي كٌؿ مرة يذكره يترٌحـ عميو دقة لسيبكيو إزاء أستاذه الخميؿعكس الحالة الشعكرية الصاي

لو ألٌنو كاف نعـ التكرار أراد سيبكيو أف يعٌبر عف المكانة كاألىمية التي يكلييا لشيخو كامتنانو 
  .كات في الكتاب إاٌل ىذه المسكككةكلـ نسجؿ في البكحيات التي شممت المسكك  .األستاذ

، أٌما عف دكف أم زيادة أك نقصافصياغة لغكية كاحدة الزمتيا في المدٌكنة ببة ىذه المسككككردت 
 .مٌرة(132) عدد كركدىا في المدٌكنة فكردت بعدد

4-ََّّ كاليدؼ منيا تكجيو المتكٌمـ رسالة إلى المخاطب لفعؿ شيء ما. كمف ذلؾ قكؿ األمريات:
ـٌ يدخؿ النكرة أخٌؼ عمييـ مف المعرفة، كىي أ أفٌ  كاعمـ» سيبكيو:  شٌد تمٌكنا؛ ألٌف النكرة أٌكؿ، ث

ـٌ أكثر الكبلـ ينصرؼ في النكرة.  الكاحد أشٌد تمٌكنا مف الجميع  كاعمـ أفٌ عمييا ما تعرؼ بو فمف ث
 . ـٌ لـ يصرفكا ما جاء عمى مثاؿ ليس يككف لمكاحد، نحك مساجدى كمفاتيحى ألٌف الكاحد األٌكؿ، كمف ث

ٌنما يخرج التأنيث  المذٌكر أخٌؼ عمييـ، مف كاعمـ أفٌ  المؤٌنث؛ ألٌف المذٌكر أٌكؿ، كىك أشٌد تمٌكنا، كا 
3َّ«مف التذكير

فيندرج ىذا القكؿ حسب تصنيفات سيرؿ ضمف األمريات كغرضيا يتمٌثؿ في تكجيو المتكٌمـ 
  المخاطب لمقياـ بأمر ما، كتككف االستجابة باالمتثاؿ أك االمتناع.

ائية التي تفيد الطمب، كبسبب ما تتمٌتع بو مف تأثير عمى ىي مف األساليب اإلنشاإليقاعيات:َّ-5
المتمقي كالقدرة الكبيرة عمى اإلقناع فيي تساعد كثيرا في التبميغ، ككجكدىا بكثرة في الخطاب يعكس 

فياـ المتٌمقي. َّلنا نٌية المتكٌمـ في اإلببلغ كالتأثير كا 

نة، كٌؿ نكع عمى حدة ممثبل في المدكٌ  ة الكاردة فيغكيٌ كىذا تكضيح لنسبة كركد المسكككات المٌ   
 الجدكؿ أدناه:

                                                           

.286ص  ،1ج سيبكيو، الكتاب ،  - 1  
.377، ص 1المصدر نفسو، ج - 2  
.22، ص 1المصدر نفسو، ج - 3 
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 البكحيات الكعديات لتقريرياتا نكع المسكككة
 83, 32% %33,33 82, 33% النسبة المئكية

 

 كيمكف تمثيؿ النتائج المحٌصؿ عمييا لمنسب كٌؿ نكع مف )المسكككات( عمى دائرة نسبية كمايمي:

 

 المئويةَّلكّلَّنوعَّمنَّالمسكوكات:نسبَّمتحميلَّالنتائجَّالمحّصلَّعميياَّل

متقاربة  نسب بيف التقريريات كالكعديات كالبكحيات نسبأٌف ال نبلحظ مف خبلؿ نتائج اإلحصاءات
تخٌص العبلقة بيف المعٌمـ كالمتعٌمـ مع فارؽ بسيط يتمٌثؿ في ككف المعٌمـ كالمتعٌمـ في صنؼ  ككنيا

 فالمتعٌمـ يمٌثمو سيبكيو ٌمـ الضمني، أٌما في البكحياتالتقريريات كالكعديات يتمثبلف في سيبكيو كالمتع
ذا كانت التقريريات كالكعديات تستخدـ أثناء تمقيف المعرفة، فالبكحيات . ك كالمعٌمـ ىك شيخو الخميؿ ا 

استخدميا سيبكيو ليعٌبر عف الحالة النفسية الصادقة إزاء أستاذه الخميؿ معٌبرا بذلؾ عف المكانة 
   ه الذم يمٌثؿ منيمو الصافي الذم انتيؿ منو العربٌية.التي يكلييا ألستاذ

مٌثؿ بذلؾ صنؼ ف؛ ةكالمقاصد غير المباشر  ،الة عمى المتكٌمـ الثقةالمسكككات الدٌ  التقريرياتمٌثمت 
في مقاـ التعميـ التراكيب ألٌف  ؛%33,82بنسبة  بالنسب األخرلمقارنة  أكبر نسبة التقريريات

33.82 

33.33 

32.83 

 النسبةَّالمئويةَّلكلَّنوعَّمنَّالمسكوكات

 التقريريات

 الوعديات

 البوحيات
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مة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، فاألسمكب الخبرم ناجع في تمقيف المعارؼ لممتعمـٌ التقريرية ىي األكثر مبلء
بشرط أف تتكٌفر نٌية المرسؿ، كاستجابة المتمقي بقصد تحقيؽ اإلفادة كالتأثير، كىذا ما تصبك إليو 

 التداكلية لتحقيؽ عممية تكاصمية ناجحة.

كىذا مرٌده إلى  %33,33 بنسبة (الكعديات التي مٌثمتيا المسكككة )سترل ذلؾ إف شاء اهلل تمييا 
 لتي تشير إلى المتكٌمـ/ المتعٌمـككف ىذه المسكككة مف بيف المسكككات التي استخدميا سيبكيو كا

كالتي ال تزاؿ مستخدمة مف قبؿ األساتذة أثناء تقديـ حصصيـ إلى يكمنا ىذا. كاستخداـ سيبكيو 
لذكر بعض المسائؿ الٌمغكية في كثير مف  إلى تكراره ليذه المسكككة بكثرة في كتابو إشارة منو

كمف جية أخرل فيي آلية  ،أبكاب الكتاب، كىذا التكرار كاف مقصكدا مف طرفو ىذا مف جية
التعميـ التي يستخدميا المعٌممكف بكثرة في حصصيـ حيف يذٌكركف طمبتيـ بما قٌدمكه مف حصص 

فضاء لغكم تعميمي بالدرجة األكلى كما سيتطرقكف إليو مف دركس مستقببل فبل نغفؿ أٌف الكتاب 
بيف المعٌمـ الذم يمٌثمو )سيبكيو( كمتعٌمـ ضمني يمٌقنو )سيبكيو( قكاعد الٌمغة العربٌية الفصيحة، فبل 

 كقد يعكد سبب  %32,83بنسبة  البكحيات تمييا .كثرةب غرابة إف أكرد سيبكيو ىذه األداة التعميمية
كنحف مؤلىؼ لغكم بالدرجة األكلى، لى ككف ىذا األخير خر المسكككات نسبة في الكتاب إككنيا آ

كىذا النكع مف المؤلىفات يقٌؿ فييا كٌؿ ما ىك نعمـ أٌف المسكككات تحيؿ إلى مكقؼ كحالة نفسية، 
 كٌؿ المؤٌلفات الٌمغكية. و شأفشأن فتطغى لغة العقؿ عمى العاطفة فيوعاطفي. 
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 خاتمة:َّ

يدؼ إعادة االعتبار لة المعاصرة كاف راسات الٌمغكيٌ لي كمنيج في الدٌ إٌف ظيكر االٌتجاه التداك      
لمسياؽ غير الٌمغكم، كلجعؿ ىذا األخير الشرط األساس في نجاح العممية التكاصمية بيف المرسؿ 
كالمتمقي بتفعيؿ دكر الٌمغة في العممية التخاطبية، كتظير أىمية الدراسات المعاصرة لٌمغة ليس مف 

ٌنما في طريقة استعماليا كربطيا بمحظة إنتاجيا. ،نيتيا الشكمية فحسبخبلؿ دراسة ب  كا 

جانب لمسيبكيو  عمى االىتماـ الكبير الذم يكٌليولقد أبانت المسكككات التي تضٌمنيا كتاب سيبكيو ك 
كثيرا التداكلي، فقد تتٌبع حركية المعنى كتقمباتو المستمرة، فخٌصت دراستو مباحث ال تكاد تختمؼ 

، فكانت عنايتو بالمخاًطب كالمخاطىب كالمقاـ الذم يجرم فيو عٌما  يتناكلو أعبلـ التداكلية اليـك
كمة الحدث الكبلمي كمقاصد المتكٌمميف، كالعممية التكاصمية عمكما. كاجتماع ىذه القضايا في المنظ

الٌمغكم  يزيد القارئ إيمانا بكجكب ربط اإلرث -عمى كجو التحديد كالكتاب–الٌمسانية التراثية 
كالببلغي بإنجازات التداكلية الحديثة، كيدفع دفعا حثيثا إلى تأصيؿ البعد االستعمالي في التراث 

 العربي. 

 :جمكعة مف النتائج يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتيم بحثكلقد ترٌتب عف ىذا ال    

رة جاىزة، كىناؾ مف المسكككات الٌمغكية إشكالية حقيقية في مفيكميا، فيناؾ مف يعتبرىا كؿ عباَّ*
يجعؿ لممسكككات خصائص كشركط كأف تكتسب أحد مكٌكناتيا المعنى المجازم، كفي ىذه الحالة 

 ال تتحكـ فييا قكاعد الٌمغة؛

 استخداـ ىذا تسة المتبلزمات الٌمغكية كاستأثر أغمب الدراسات تمحكرت أساسا عمى دراَّ*
 قؿ أٌنيا منعدمة؛نلـ تي درست المسكككات فقميمة إف أما تمؾ ال ،المصطمح

كعمى  ،في ذىف المتكٌمـ عند إنتاج الخطاب أٌنو حاضر وإدراكا من المخاطببسيبكيو  اىتماـَّ*
 ؛أساسو ينشئ المتكٌمـ كبلمو، فكاف الستحضاره نصيب في صياغة األحكاـ النحكية
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الت الٌمغكية كأثر ذلؾ في تكجيو الدال ،لمراعاة القصد في الكبلـ الكتابكجكد إشارات ذكية في *َّ
 لمكقكؼ عمى الظاىر منيا كالمضمر؛

 منظكمة سيبكيو الفكرية عف عنايتو بالمتكٌمـ كعبلقة ذلؾ بحقيقة الكبلـ كأحكالو؛ إبانة *

عبلقة بينيا كبيف  ة متحركة فأقاـالٌمغة بكصفيا حيٌ مع  يعكس تعاممو الٌسياؽب بكيوسي* عناية 
 الكتاب؛ فيالمراد، كىك ما أٌكده في أكثر مف مكضع مى المعنى المقاـ الذم كجدت فيو لمكقكؼ ع

* اىتماـ سيبكيو بكؿ مف طرفي الخطاب، فقد حاكؿ سيبكيو أف يميٌد المتكٌمـ بكٌؿ الكسائؿ التعبيرية 
في ىذا المتمقي؛ كما سعى لضماف أف يككف كبلمو فصيحا ناجما لمكصكؿ إلى غرضو كالتأثير 

شركط تحقيؽ ذلؾ أف يككف الكبلـ مكافقا لممقاـ أك ما سمي  كمقبكال عند السامع. كما كاف مف أىـ
مراعاة مرتبة  كىك مقاـ كحاؿ كؿ مف المتكٌمـ كالسامع، ككذا (مكافقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ) ػػػػبػ

 ؛جتماعيةالسامع كمكانتو اال

لذا تماعي ف سيبكيو لمطبيعة االجتماعية لٌمغة كأٌنيا يجب أاٌل تدرس بمعزؿ عف سياقيا االجفطي * تى 
، كما أكثر سيبكيو التأكيد عمى عناصر سياقية أخرل منيا: شٌدد عمى دكر المتكٌمـ كقصده

 طب، ككظيفة الكبلـ، كسياؽ المكقؼ؛المخا

تؤٌكد أٌف داللة التركيب ال تتكٌقؼ عند في الكتاب لظاىرة المسكككات الٌمغكية  داكليةالدراسة الت *
ر في التصاحب الكاقع بيف األلفاظ مف أجؿ التكٌصؿ إلى حدكد المعنى المعجمي بؿ ينبغي النظ

المعنى المراد كليس معنى ىذا أٌننا نيمؿ دراسة المعنى المعجمي، فمعمـك أٌف لو دكره في تحصيؿ 
 ؛المعنى

تصنيؼ المسكككات الكاردة في كتاب سيبكيو ضمف تصنيفات سيرؿ أظير فعاليتيا المؤٌثرة في  *
 العممية التكاصمية؛ 

سيبكيو يسعى إلى تعميـ كىذا مرٌده إلى ككف ؛ لقاعدة اإلخباريةعمى ا قائمةالتقريريات ال افرتك  *
 قكاعد الٌمغة الفصيحة؛المستمع المتضٌمف 
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التجمي الكاضح لمتداكلية في المسكككات التي استخدميا سيبكيو في الكتاب فكاف الفضاء مييئا  *
ريات، االستمزاـ التخاطبي، االفتراض المسبؽ كاألفعاؿ قبيؿ اإلشالتطبيؽ جٌؿ المباحث التداكلية مف 

  ؛الكبلمية

لئلشارات الشخصية كاالجتماعية عكس الجانب التأدبي الذم يبديو سيبكيو لمف  استخداـ سيبكيو *
 ىك أعمى منو مكانة في العمـ؛

و المعرفية حكم العربي كفيؿ بأف يكٌسع آفاقراث النٌ اعتماد المفاىيـ التداكلية في قراءة التٌ َّ*
 كالنظرية؛

 .تداكلييف* التقارب كالتشابو بيف رؤل سيبكيو كرؤل ال

كنسأؿ اهلل أف يعٌممنا ما جيمنا، كأف ينفعنا بما عممنا، كنسألو سبحانو كتعالى أف ينفع بيذا العمؿ 
 مف شاء، كأف يجعؿ عممنا خالصا لخدمة الٌمغة العربٌية، إٌنو نعـ المكلى كنعـ النصير.
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